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 هک ۳۳۲ ¥%
 ۱ س جس ح و و

 ۰ هر ندرب كلسم نالوا شل وا داحا ندنفرط یتلود هرنلکنا ردق هنامز لوا

 شا حاضیا تاعفدلاب حد لوا ندنو ۰ ردشلوا ریغتو لدبت نرف

 لالتخا جد یرلهرکص لکد هدنتیاد زکلا كنلالتخا ناتو یک مغیدلوا

 یصوصخ كعا عارفا هنتتیه تلود ر لقتسم یاتسئاتو ےک دشا ماود

 رك وللثم یقیدلوا شمالک هل هن رطاخ ك ( غنبناق ) تاقوالا نمانقو

 هدکعا تروص بسکاحم ردت ندفرط مب رکو ندنفرط نوتکسلوود قود

 ا كا را لقتسم هوجولا نمایجو هسنموکخ نانو نالوا

 یتعی سیقم هنب راتکلع نادغب و قالفا بابلایفام ةياعو شمالقاب هلب رظن
 یکج هاب هنل وا سیسأت هرادا تروصرب راذک هبزجو طوب رم ه هیناشم تلود

 یربخ یفیدنالاضما كنسهمان دهع هنردا قحا ۰ ىدا شل و هدنأآر

 یدالشاب هکنروک لوکشم هجرد لوا یساس كن هياعتلود قصلوا لصاو
 ندنسا ودنک یتسهرادا ناتسبنانو نالوا روصتم یلیکشت اددح هکیدا

 ۰ ردشف وا نظ یفانم ه هیلقع *هدعاق كعا طبر دم وکحرب رکد نايل وا نما

 الب ندنغیدلوا شا تکراشم هناعلاطمو هلسامت د نوتکسلوود قود

 لقتسم هزمکحهدا بان هب هب عج تیک یسهرادا ناتسنانو تقو هنافا

 لا :ا تعراسم هفیلکت هنصهتم لود نیس وا لاصدا هنس هم سه تلودر

 جد یلاع باب وللثم یرتقدلوا شلیا تقفاوم راهظا ملا راشم لود

 تلود ر تسبرمسو لعتسم ناتسنانو ندنغیدلوا شمرتسوک اضریور
 یر ییالوط ندنسهدهاعم هنردا یسعا لالقتسا بسک هدنروص وو شلوا

 ۰ ردشللا تدشن ندسارهو نوخ نالوا شعا البنسا

 اطخو باوص لودج

 كرهلو كرهلبرب و ۳۳ 19

 راراظتا راظنا ۷ ۸

 لس دیس ۰ ۵ 1 ۹۷۲

 ی ۳ ۳ 2
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 زککزاو ندقلتسود زىمانعمو ۰۰ ردهلو ولاب رسوا و مدنفا ا 1
 مهدیک وریا هاب یزمگیدلب هدر نوسروئس سا ی ییدتسیا سکا ۱13

 ۰ رولنازق هدلوب اتسا تشو و ترهث |

 0 E ( رلهرقف ح ردنم هد وک هعطق ر رکید )

 یر هص وص# ةو تک رشر كنوح و هلا فووعورساو اب 3 :سیدوباق 1

 ۰ مجهب وو هنل و یشا هل اءاشذا مروف ندتکر شرب هلل ون ۰ ۱ ردراو ۱

 ( هدنوتکم رکید ) دو
 سکعلاب نعدکح هفرط یکیدت تلا یزب هیس ور ع هيلي وس هرس ینسبرغوط 1

 ۰ گرا و یمهددعتم ب بابسا كنو ۰ زردکح دف رط رکی بلا یی هیسورزب ۱[

 كنب راراشتسم هکوبلاح ۰ ردحاتح هراشتسم رد تکل ر را |

 دغقاب هلب رظن یریپ رایرانوبراق هنیرتسیدوباق ۰ ردشفلوا دیر ندنسهلجچ |
 : راد رقم ید هکیکج یی ردتعت نکا دل و ا ردشالشاپ ا

Dh( ق وکم ید )  
u 1ردناکلع ۲ روطاریعا هدنک وص یدلر و ماتخ هنسهرغن وق خاب 1  

 هّتلا ۰ یدلاح هیلع هنرزوا ا رسید واق یدشا تکرح لزوکكي ۱

e.یان هنر وص نسح یرلشیا یلوا ۰ ردکحهرب ووا ی ذة رصم  

 ۰ رراتروف ییسودنک + هکلپ هدن رب دقت یمکعید یدلوا ووا درو و

۱ ۱ 2 ( 

 قوحر هل رارادفرط تکرح نالوا ش يا رطا 9 ls روش ِ

 اسم لا

ll 3 (۱۹) 
 ۳ ¥ هدوتنمالراب ثكندرپا درول هدنس هبدالیم هنس ( ۱۸۹ 7

 چ یسهرفف رب كنقطن یکیدلیا داربا #۴

 .E سصم ردقوا نوڪا یمماش كنه .عتل ود یس هدهاسعم هنردا |

سار ھو فوح ثعاب هر هجاب ؛ ورواو ۱(
 r هکی دا ا 



 ۱ زا ندنحا رنو هدلاح یعیدلوا حج ردنم تالیصفت قوح كب ر دن دام

 ) رولب زاب یسهچرت كند آ دهه "هرعف نالوا و هزي نڪام

 | رارق هنالعا یموع هماندهعرب هدنشد یمرکی كسیام هناهنلا ةياهن ۰
 ٍ هک وش ۰ ردشلوا روهظ یا رس هلءسر قیفد ك هدنبشع یکندلر و

 ىم ەج وشاب لا كناپسا ندا باح ا ییدعع هیموع "هدهاعمر هحوهرغن وف |

 او هد اب عبور تب اوت اه وروا اا زرا نانلوا ذاا

 هات یسهکرشم تلافک كنابوروا قوقح كنب رره ندررادیکح و یخضارا
 || لئا هب هلماک تینمارب هدنس هباس هعسج عع “هود لوا هدب ونلوا مضو

 | تالواقم یدیسلوا تولطم هننمات "هدامرب هلو و یدا یدصت قلوا

 ۱ زامل و لوقعم بسر هنحه>رت كنروص هبموع "هلواقمر هنر هیص وصخ

 هروکذم ةنيمأت "هرقف ات الرد دیسور هلا هرتلکنا هیفام عش ۰ یدبا

 ۱ یار یا یه رد هر ۰ ردتیا ل دنا لو ولردر
 وزرا قنلود واک ةا "هرعفر هلو یصخمم ندا قطن دار اهدهرغل وو

 شع وق رز هل تادهمت ماطر یدل وا یرادتفا هنسارحاو یکیدعا

 نالوا عقاو هدل وب و هيا یسالک و هبسور ۰ یدلبا نابمرد ییغحهلوا

 |  ترفن یراک درنسوک هاب و بويا رابتعا عم *هلاحا الصا هت افیاکت
 یتجهلوا لخاد ید كلام باب ه هکرتشم تلافک یتسس كندعابمو

 بسسک یتروصو لاوحا هسیا هنره ۰ رداګ هسنلوا دانسا هنسوفروق

 ۰ ردشمالاق هراح هقشدندکملک زا و ندنسهدام تلامک هم دا

 ورم و
)۸( 

 چ حرم ند اب وکم تکینّبم سنرپ
 ( راهرقف ح ردنم هد وتکم هعطق رب كکیرتم )

 "۱ یلکیل نم یک بولوا معسقنم هم یکیا رلتامولبید هداب ورواو هدهیسور

 ۱ | رد اسکلع روطاربعا طقف ٠ رددلاےصخ دک دفرف یناو ردقو

 سس ۰ نوسلوا هس رسيا هن یکهت وا

 ( راهرقف حب رسم ندنن وتکم هعطقرب رکید )

 مرولب یناسل یعجهن اللوق هدنروضح روطاربعا كن اب رتسیدوباق

 || یثرب قجهلوا راصفا بجوم نوجا ےب هدنوب ردیلاب رتسیدوباق ین و

a (REEDی  
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 یییدلوا CT یوقو لروک ذم فیلکت هدلوباتساو نغجهلوا شلر و

 مزال یسلوا ش عا رود ص ندنفرط هيس ور دوخاب هرنلکنا كن و هدلاح

 ۰٠ رد رفع ا ا یتکیدلک

 سنرب ییتاقالم نالو عوفو هل روطاربعا هیسور 3 غار لتساق درول (

 ہرا ریاکنا ییفمش یغلتافووا كنعفانم یلاع باب هدنا یکیدردلب هبلا راشم
 كمردتا اغا هاب رسوا یهروک ذم هفظوو یماغار هرازسنارف دوخاب و

 ورک ندنحاضباو مهفت هلیفارطا كن دلوا سناو یلوا هجرد هت

 ثح هداب و كردا قیدصت هل فارطا یعزوس ید سنرپ ۰ مدهروط
 دنعفانم هیلعتلودو یفحهئلوا ادا ند فرط اب سوا تفوره قح قاچا

 یتسفلوا راعشا هن رلالاو فرط كنغیدل وا هدقاقاب ندرظن ةطقن ىق هجوپ

 شالا هلاوح هن رازجاموب هدنلوا نیرمشت جوا نوا زوب زکس كا ات

 نوک جاقر هن رزوا كنو ۰۰۰۰ ردرلشعا لاقم "هوالع یی راقدلوا
 هدو یو و نغج هنلو هدر ثبشثر ا هشیاو هدلوساتسا هدنفرظ

 یی ر وصت و ندنرافدلوا شعا دعو ینکج هر دشا رابخا هذ رافرط

 ` هادرف نسارجا تفوره هدههسدا ا راطخا هرک ىلا شب هش . راودنک

 تدوع هب هسنارف ندابلا نویلیات هدنسیدب كترام هک ات یدراردا قیلعت

 ۰ ردشم ردن و وا یزعیا مز ردا روهظ ینداوح یغنیدلوا شملت
 ندنرافدنل و هدنراکفا كمرب و ماتخ هلسهطساو یموع ٌهمانحلص رب ه هرغثوق
 للصف قتلا شب ردق هیدع رایدرونب هلاحا اکب یبسغلا هلق كتب

 هلا هیسور ندفرط رکیدو هیسور هلا اب رسوا ندفرطرب طقف ردشغ# وا هه

 همانص هدعب ےلبا طد ر هب هص وصح تادنس قح هنلوا ذاحا هدننش ایس ورپ

 یرلنوب بولوا لوهح زونه رارارف نالوا كحهلیدا لاخداو حرد 4یموع
 نالا هبصوصخ ؛هلواعم ددع یکیا قح هل وا مظن هرزوا قلوا یواح

 قجهلوا رضم هیلاع باب هدرلنو قحا ۰ ردشهامهدیا بسک تروصر
 ۰ ردند همزال یرللوا نیم ندنفح هيم هلب ر دنل ون هلي هدحاو هک

 ) بوتکم رکید (

 ۱۸۱۵ هنس نارزح ۲۰ یف هاب و نع

 ذاختاو تاشیوشتو تارکاذم ندیا ناب رج هدنسهرغنوق هنابو هدیوتکمو )
 بابسا كنتضوم نالوا لومأمو هنناصا مدع كرارارف كا نالوا

(s۳ (١ 



۳۲۸ #۴ 

 | | اطر رمروک شبا لغاص هیفام عم ۰ رد هدنرابتخا دب كنب روطارپما
 چ كنعفانم لام باب هروک هننظ كسر هدهسیا لکد كيسک ۱ رلود

 یم رشم نامت كنا وروا ییقوقح د رح ن شا ررض لاصرا هنس رب

 ا ا * هرتفرب ندنفرط رلود هاوخریخ هرزوا كعا عضو هنت

 تالکشم هدلوبف یا یروطاربعا هیسور هسیا رولوا قجهشلوا
 ۰ رایت هم سوگ

 تلافک کے لوا بهاذ هداقتعارب هلب وش هک دتا هعلاطم یشیا وب راک کب

 قح هنلاضما ندنفرط راتلود هل اب هنغج هنلواطب رهدنسرپ ورا هب ولطم

 شفل واذاخنا لوصارب بسناو یلوا هلتهجره هسیا رونلواحرد هب همان دېع

 ندمکج هدا یعس فرص هدننعض غارفا هبلاقوب یشیا هيلع هانب_ردقجلوا
 ۰ مردا احر یی رالوا نیما

 ) بوثکم رکید (

 ۱۸۱۵ هنس ناس ۲۲ هناب و نع

 ناب هد هصوصخ تروص یتالماعم ندا ناب رج راد هنسهلسم یلاع باب
 تالماعمكج هدانای رجهدهناب و ) هدنرلالاو تارب رحت ۰ ردمزال مکلکعا

 نکیشغل وا دعو ندنفرط كنب رم سنرپ یغج هنلوا راعشا هغرط لواب لوا

 هرتفرب ود ( معهدقلا ربخ هلیسهطسا و یلاع باب راد ههروک ذم تالماعم
 هدب زجام هال ولګ رات ۱۸۱۵ هنس طابش ۲۵ یف ۰ ردشم وا هعلاطم

 هدنسهربخا تاقالم نالوبعوفو هل روطاریعا هسور ل ) غ اراتساق درول (

 ثح هن رزوایسهدام یسهیکلم تیماق كلام بابندنفرط هبلا راشم درول

 یدیشفلوا تراشایکیدلرب و باوج هلتروص هن ندنفرط روطارعا و یغیدلجآ

 هن رافرطانوذآم یخد كا شلاهدافا هدنرب هبلاراشم دزول ني راروشو
 ندزعاتع زعندارو عارلتساف درول هکردو حظ یدومش . مدناشعا راعشا

 تاغیلس ضعب4 یلاع باب هن رزواكنو یني ریفس هرتلکنا یهدلوناتسا لوا

 شرکب یتعی هدناصوصخ یکیدلیا رببعت اف عزانم داوم لروطارپعاو هکلیا

 یقطسوت كل ودهرتلکنا هدنسهدام یمارحا مدع ندنفرط هبسور كنسهدهاعم

 | تولوا ندنلببق تابنظ یرلار اِ دل وا فا رومام هكا فیکت
 ۱ یزگت ار ۰ کی هو ول عونر

 ۲ تام 8 3 رم ۳" ۳۹ نشت رز ل وو تا و ۳ ووو
 /۲هاطسم

E 2 EE E 



 هک ۳۲۷ %

 هتروصیجهدبا بسسک تیاهن كن ارح لاح زمغیدنلو هدنچما یسهیارجا
 ا لود هلبا رارصا هدن راکفا یروطاریما درس ور یع) ۰ ردط ونم

 هداروا هلی ودا طہضص "الماک یی ء ەق ود ا واشراوو در ییناثیشت ڭا

 شیاس | هرغلوف دره بسا رول و | قحه وق هن شاب یتجات كنفللارق هل

 ۷ اشع الاغ هدردقن یعیدلوا قجهلبغاط ندع اسا نی و#

 داتا وشراق هب هيس ور هن رزوا داوم ید یص وصح یییماع نیمأت

 لادتعا هيلا راشم روطاربعا سکعلاب والثم یعجوا بات هرارف قجهنلوا
 تن واعم A ارور مص راکفا تراس لود لرهریک هنه رط تان اقحو

 دهن رزوا ماکحا هن ره هدهاعم قحهنل وا دوع هد رب دقت یتییدل وا حبس ها

 و لوح یتا سمات كن هم یع ال ع نوسلوا دسر وا وا قحهلوا یابه

 ندنفرط لب رم سار هد یسرب دنا جرد هب همان دهع كنهص وصح "هدامر

 هن رابلام فرط ندنشدل وا هدزک و یراش ۰ ردقح هنل وا تمه فرص

 ۰ رازغا لوکت ندنرازوس هتبلا ریدروب هیصوت یسلر ا تكانیفیک

 ) بوتکم رکید ۱

 ۱۸۱۵ هنس طابش ۷۲۵ ی هلو نم

 ندسفرط سنرپ هکعا راعشا هس . راالا و بناح ین امہ بلا ةت 1 تاسو

 هرارف نالی ربو ههنا یراوطناق هرودنول اهلا ردي رومأم

 رد هنس همان دهع هس وع تا قح هنل وا مطم مدنها هرغدوق ًاقبطت

 كن هد وهعم ام قح هنلا اف هدو فات كن هم اغع تالا هرزوا قوا

 هدنس هربخا تالاکم نالوبعوفو قردحآ هروطا ربعا ) عاراتساق درول) یا

 تالا یک یراقدلوا شا دعو هلا تاعفد دک ر سرب هده راع یانثا

 ییرفدلوابولوا یضارهکغعا اضما یی بن اعض *هرتف راد هنتیماټ كنهب ام

 ندنف رطروطاریعا یھ دیخوا تانتحا نداضما هدک دتا لاوس هبلاراشم درول

 ند ودام یر هعاق ز کد هر یهر ؟ ادم كنهروک ذم ؟هرعف و ناگ ااو

 هعیرذ هدننعک یسلدا فرطر كت امزانم ندا ٹدح هدننس نیتلود وال وا

 كروک ذیباوح ۰ ردشش وا نانو هوالع یعح هنل وا راشعا هدنمامم س

 تانكا لرادت لو قمار هدنو هسبا رونلوا رظن ناعما هنسهریخا "هرقف

 هنس هک رص ماکحا كنسهمان دمع شرکب ار ز ۰ رونلوا سح یمهیفح
 تامزانم هللا هداعا یربهعلق یتیدلوا هدکعا فیقوتو طبض قرهلوا راغم

 هیسور تقو ره قوا بولطم لئان هدنروص و و كما فرطرب ییهعقاو



 و ۳۲۰ ۷

 ییلود اسوا ندنغیدل وا كعد یعفانم كاتلود اسوا هروک ذم عفانم

 ودنک بوبقاب هلب رظن قفتم ر شم هدنافو قداص زکلاب هب هیلعتلود مولا

 تا ود ر حج ور و طو 9 ہد رو ص لصق ال هتداعس و اش كنا یقمالس

 ییلاع باب نزسعهارب تحاح ه هع" رتوعدر هبلع ءان ردهدعفا هل رظذ

 لف هسیا هنره ارجا لباق ارظف ههرضاح لاوحا هدم كانون

 ا هلتهح یدنلوب ررعم سما ینح هی وا روصف # وع هدنسار ونک

 رولوا كجا رک راهظا ندکعا هد-معرد یناثشن ضعب یلود

 داران و هدا زامهلوا قفوم هد هح رد یکیدلبا وزرا ۵ در دهد یعحهنل و و

 لاوحا ضعب ردا عناوم عاشنا هنلوصح كرادارم لزوک لا بویغل وا لج
 هدنساننا هربخا هب راحت طف ردتنن افح یاضتقم یمغلوا دانسا هننوکت هر

 یسداعا تنیضارا یعیدلوا قفوم هکعا عز ندهبلعل ود ڭنەب-سور

 ناف ثاذحم وب هسا وا كح هارشد رک ندهرره هی كن و راک هنسهدام

 رد هتسراوند همش هدندنع كسارب یفح هم هل رب دلا تبسانم هنوکر و یعح هات

 هدنتیفح و رداکد یمالک تدناقحو تعص مالک یکحهدا افصا كنهیسور

 هدیدجتاددهت یلوف تالاق هکمدام جد هساوا كج هنایوس زوس یلناحالا

 زسرفآت هدنن اب یلود هبسور ردقجهیفلوا قیفرت ها هناصخ تاکرحو
 ۰ ردموزحم یعحلاف
 اسور و ایرتسوا هلیروطا ربع ا هیس ور راد هنس هيا لاوحا كنعل هف ودان واشراو

 كنهشوشهو هلکشم تارک اذم یرلفدل وا شنا ترشابم كن رانلود هربلکناو

 هدر هدنعا قلهشدغراقو بولوا لوهح زو-نه هح ینحهلوا 7

 ها رولوا قجهنلوا ناسمرد یسهلءسم یضارا "هداعا هب یلام باب

 هرک اذم تسدرد ادغام ندزمعج هلوا شهردنجوک یروطاربعا هدب افالب

 ۰۰۰۰۰۰ زرولوا شعا بیعصت ید سه وست كنهریاس داوم نالوا

 نص وصخ ا0 كننکلام لا باب هن رزوارمّصاح لاح هط وس»تاعلاطمقحا

 هلو هلهح و یتج هلوا شلاق هادن رامل ام یا 4 ضلوا عنام هکنعا نایهرد

 یسهنس جوانوا زوب زکس كی یروصت یسلوا تح عوض وم كنهرک اذءرب

 ورندح راتلوا بودا تشن ندنس هح رق کیم سنر هدنلوا نب مشت

 هلغلوا هبلا راشم سنرپ لوا حج ورم كنوو یدیشلوا یراهدرک ےھت

 روص ا و ذم فیلکت هکراو ردقوش ۰ لهدا دفکو لوکت ند |

 ۱ چ یسهبارجا ۴
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 لواو یلهرطاخح لا كنیلاع باب ید هسنلوا ضرف یغجهلوا ریذپ ماتخ
 ا لاصحسا هدهرعنوق كنتلود هسور نالوا ید شهدم رخو

 عف وم كلام باب هیلع ءانو ردموزحم صا یعحهلوا مه كب كعفانم

 یفجهنلو هدلاح ر هشیدنا ثعابو زسرارق هدایز ندسیکلوا یسیقىتلو

 فیعض كب, دنع ترم عفد تادهعت یهدنتسوادغاک اعقاو ۰ ردزسههش

 قعاص هڪ یادھعت وال و هام مم مع راکنا ییشداوا تلارب

 هدلاب ییدلوا د وح و: تانمأتو تادهعن هنوک و ارز ۰
 رلنان او هدنس وزرا عا اغا ینادهعت یرلکدلیا ما لاو ارحا یر هفط و

 ندنو ۰ رارولب هدا ا mE كسر تقو ره یرلنا

 هژیس هبعا.د یکلاع نمأتو قوعح قدصت ناراده» هلا هدهناب و هغشډ

 هنزاومر یجدرلنایلوا یر هعلاطم رب ههسب ند هص وصخ تعفنم و هدملسارغ وا

 یک هیلعتل ود هداننا یراقدلوا هدنسامدا كا سیسأتو عضو ینلوصا هموع
 قحوط ینلو قمردنونوا , و بویمراقیج سس تلود ر كلوي

 هدنروص قحهبلوا قبال هننظعناش و شاعارواط هناردم ها رولوا

 ِ ردراکشا ی او سه تک رجب

al 
 ۱۸۱۵ هنس یا ن رات ۷ ی هاب و نع

 نانلوا هیصوت هدنرلالا و تاربرګ نالوا خروم هلیخ رات یلوا ثالوا نشت

 قفوم ه هلصف» ٌدلاکم ر هلا كرم سئرپ نوکو قا هذ رزوا داوم

 ماعا يکيدليا مازلتسا ةلباقم لداععا نالي توك هفرط ندمغلدلوا

 یلاع باب ۰ مرايا تعراتسم نامه هشت الیصفت ناب هلا مات صالخا و
 هلیماع ییهصوصحت "هرتف نالوا حردنم هدنرات ارب رګ بولوا كن ام هنعفانم

 لوغشم هلیس هرک اذم كن امنع ثوحصم تیفیک هنارلا دعب دملا راشم سئر

 صح مم ه هرغل وق هک رول هدا راکفا نام هلمحو و ۳ اد اک او قدل وا

 كنت اهلاطم تک از نالوا منم یی رارق كنيلاع باب زن اد هنسمااردنوک

 یتتامیعصت یک داب و و ردا فارتعاو لوبق یسوطناق اب ت.سوآ یت

 نان ]وا زار | ندنساح ۵ ہلعتل ود ةا یسهریخا زیسج تابالشا كن اب و روا

 شاناسو نیسحت ناب هلا دع یددج و لكنسهلج لادتعاو یر دم راعش

 موزا هنس هلخادم ندب رغوط ثانصخرم یلاع باب هک صوصخاپ ربا

 ۰ ردهایششا ی یقج هنلوا هظفاح كنعفانم هملعتل ود هدهرغن وق ن زغم اق
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 ( بوتکم رکید )
 ۱۸۱ هنس لولبا ۲۸ ی هناب و نع

 | ندنرالاوفرط راد هنعفانم كيلاع باب هدنارک اذم كجهدا نایرج هدارو

 كلام هطومناتسا ابلاغ ندمعبدلوا شمالا تایل هنوکرب ردق هب یدع

 | ۰ مهدننظ زالو هدنروصت تعا ثبشترب هدنلو یتیمأت كنهس ورحم

 لئاسم لعاب نالوادناع هاب وروا یمدلصا مارع كنس هرغذوق هنابو هکوبلاح

 یبیوع شیاسا هلبا هبقشوپ هنزاوم بولوا یمهیعطق هیون تن هم
  ندنشدلوا لوما اب وف یملروتک هدوجو نیم ساسار كجهدا نات
 كن هداقم تالام هد هكر ص تروص هنسهرص هبموع هظ وم هد وم

 یغح هبم هلیفاب هلا یدبقب رظن هنص وصخ یسلربدنا لاخداكنسهدام ییمأت
 والثم و هب همان دهع ندفرط رکید ۰ عهدراکفا وا الاحو مدیا هدنراکفا

 او ردنا رذح یییلاع باب ندکعا تلط ا ر ییجرد كن هذمأت ادار

 باایسلیا توکسرامتخا هدنن كماعا ثادحا ییراکفا یتیدملوا نیما

 جاقر ندنو ۰ مردا فامعا د ییغیدلوا كيسک ۱ كناملاطم رلیا

 سرب نکرشا مالک هوادا لا تر« سنر هت رزوا هدام و لوا نوک
 ناب ینتوکس یهدناب و كنبلاع بابو تکراشم هلیمامت هعراکفا هل راشم

 زعاعلاطم داش راز هل رللوا شلیا دانسا ه هح و رشم باب سا مکیدلیا

 كلام د هسلوا كجهدا رارمصا هدنوکس یلاع بابو قج هقیج یرغوط
 تط و رم نالوا راکرد هنمفانم هبظعم لود كنتشک مات تكنهنابعع

 یهروک ۰ حا هدام هدنروص یرلکجءدبا دع بسا هلدتهج یس هک رص

 ۰ رایدلیوس اکب ینیرافدلوا هدنسهیعطق تین كا بلط یراودنک

 ( بوتکم رکید )
 ۱ ۱۸۱ هنس لوا نرشت * ی هنابو نع

 تاعفد نوګا ىلا باب ندنغیدلوا هدزک مو یلاوحا كنهرغنوق ۰

 رد دع ندا و عا مالک تداما رارکت هروضت مکیدلیا دارا هلا

 اد شیمات تنستضاراو قومح قهبطعم لود هایعظت یمسر دنسرب

 ولناح ویدحهلب هسلوا هد هیعهر تروص ندنفرط یلام باب دنن یلاصیا

 نوها لا ورتوق ارز ۰ مهدنداسفتعا یغیدلوا مزلا یمللو هدشبشت ر
 هدلور كج هيلر و تسبس 4هدوجوم تاشیوشت و تابالقا نعي هدنروص
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 هک بیتاکم نالیردنوک هکب هجمهرق ندنفرط جک ود هیلاوش
 ۱۸۱۶ هنس طابس ۵ یق ها و نع

 ضمبیکجهدبا یعس هلتفد لاک هنساضتقم یاشاو مکیدلیا دع مهم هلیسهدایز
 لوصا كنا وروا - مرومآم ندنفرط كن زمود سنرپ هنغیلم كئادافا

 طقف ۰ ردتحهلواو شلوا راحود هب هیلک تابالقناو تاریغت یسهیعشلو

 تطقو یمهلصوب كنسوت هنناق ایرتسوا یسهظفاحم همحم هنزاومر لودلا نيب

 هل.ساغلا كنمکحت و بلغت هسنارفهسفو ردیس هلو ساسا سای یارود || |

 كن مود سنر ۰ ردلکد هثیهنو لیهست ینمکحت كنهبسور نیا لوغثم | [
 هدنقاب هلرظن یمها ءهزجرب كنسهیموع هنزاوم ابوروا هبیلاع باب نوک و

 هدنسهبعطق تدب كلا تکرح قیفوت هلوصا وبشا هلو ندنو و ندنفیدل وا

 هاوصت و فلختالب و ریغتالب یتاثبشتو تاروصتو فیلاکت هلقباب ندنفیدنل و

 یکی یفانمزعا كنناود ودنکی نمفانم هیلعتلودو قجهلوا فطعنم هنلاص سا |
 ررض لاصبا هب هیلعتلود هب رم ییداندنفرط هیسورو قحهشالاح ھه هظذاحم

 هلسارثأت هدساف تآ املا ضعب داش نوسروط هلوش كنا روح یتسهلوا
 كحهدبا ثودح هرضم تاب هوکر هنبلع هیلعتلود هک ود هنتسور

 هنسسأت هدیدم دحاصم ر هجا وروا یلامآ مدقا كکیرم هسیا رولوا

 ورک ید ندمشزو هللا ولهیسور هدلاح لوا رارب هلتلوا مص

 هذه ةلاحا ییلود هسور ًارظذ هنس هع و تده كراشیا ردقح هیهروط

 كن سوطناق هنایو هددنآ هنمزا رار هلکنو رددیمپ ك ندراکفا هنوک و

 هلیلاح تداعس كنللام بابو یتغجهلوا مدق تباث هدنسهطوسیم ت
 ندکعا انتعاو تفد مصح هداوم ةفاک نالوا ا دنف وقح و ثالم تمام

 هب هیسوریتفیدغل و تاعلاط وعفانم هنوکرب مجد كج هل دنا عنم یتسودنک

 هدرادادعت سا وللثمو كنسودنک و ۰ ردتحهش وا روصق روڪ هرچه

 ٠ ردیم لم كربلا راشم سنرپ ےککعا راعشا هنبراالاو فرط یتفیدنلوپ

 فلا وحاز غیدنلو هدنحما هجاروا هلراعشاو ضرع هلوباتسا كن زاروشو

 طئاسو نسحا كنرالاو تاذ هدننص ینلردتا ردسقت هروک ۷
 ۰ ردهدازا ند هش ه کی دن هبلا اس4 سر یعیدنل و
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 قج هلی وط بدت رلا یلع لب رلترهش و مسا كنارفن وناطداض نالب زاب هلب رلتفرعم

 كفنص رهو بتاک هدنرونمحرظان و اشا رکسعرس هام هامو دیق هرالف یزتفد
 هرازفد هلې ر يسا هدلاح یرلقلوا دوجوم ه راس ن رومأمو ینا طباض

 كلرب و هن راد كن رب ره یرلهسهامو شاعم هروک هندوحوم اقبطذ

 بونلوا دیفو تا هرالف ثالذک جد یرازفد داف وب قح هلماب رهشرم هرزوا

 هلارتشالاپ كندنفا رطان هلا اشابرکسعرمس هدکدب روب یراهلسلس اضتقالایدل

 مع كج هلي رب و ندلق هلرب هلاوح هلث رب رقت یراکجهدیا عدقن هب یلاعباپ

 ۰ قفلوا ارجا یرلنامجوت هلهجو ربخ
 قلبا رجوا ندنداعسرد یراشاعمو هیهام هدنرلفدلوا رومأم هلحر هرمذطو

 ندا اضتفاو بولی ر دنوک تاسطادعب هلتفرعم یرارظان هرزوا یتاوا

 نییعت ندنفرط نرهنلوا ببتر رظان تفرعماپ یجد یتیکو رادقم كراتانییعت
 دوخابینیما لزن یبهروکذم ةر تانببعت هدنلحم حرضلیکو یکج هدا قیفرتو
 شاعمو هبهام كلرارظانو كلثا هرادا بولا: ندساح راس ناشلوا هلاوخ

 هلارتشالاب هللا اشاب رکسعرس راد هبهریاس فراصمو ام هوسکو تانیبعتو

 شاب غلابم ندا اضتفا هلبا هلاوح هم رفد فرط رب رقت یرلکچهدیا دقت

 قفلوا افاو اطعا ندربم بناح صیخللادعب قرهنلوا باسح ندهبساح
 رانانلوپ راد هسیک هنتاتک كصوصخ و روما راد هکوت هدنلف هبساحم شابو

 ۰ قفل رومأم هرزوا قمالا حرخ هلآ رب

 قلوا داع هلالاتس یراهکرت كراندا تافو ثراوالب ندهروصنم رک امع

 رانانلو صع رادرتفد یتباسح كلا یموم رظانو یتیسهلج ككرلن و هرزوا

 ۰ كلا تی ور
 ۰ ردص وصنمو حرصم هدنسهرابع هروطسم هماس وناق

 ( هتحال )
 نوا یربم باسحر یسهبفك و هبهراب زوفط يسهبق لب رع ناب نامزوا

 یسهبف جربو هراب یتلا شعلا هرزوا یحناریمهبف كشیورج نغورو هبهراب

 هبهرابمشیتلا یر هیق زوط وناغوص و روکو4هراب تردقرق هرزوا یجنار
 یم هیق كنویاصو هبهراب زکس قرق هصاسح یربم یسهیق كنغور ععشو

 قم ترد ییکچ كبطحو هبهراپ یللا یسهیق كتیز نغورو هبهراپ شا
 یدا هشورع
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 نددنس یا نوا هلب هلبعوقو هروک ذم ةيضتم خاصم نکل بولوا را
 . قمانوا اح اعطق یصخر لوا

 فرصتم كرانلوا لیلع دوخاب و رابتخا لردا تعیس یمدخ هدرصحو
 حورح هدرفسو هلبماعتو هدابز ارظن هنقافشساو نص كشاعم یقیدلوا
 هنقاتا و حرحو یتاثلث كرانلوا ققحم* یطوعس ندلع ٌرلادعب بولوا

 . قلوا اج یکلدعاقت هلبسهداب ز ید هروک
 دقن هدلح بسانم هدتکلعو تبالو كنهنسک كحمل ر و تالدعاقت و

 هلرظان هلا اشاب رکسعرس هرزوا قوا اطعا ندلام غاص نالوا هدنس هاش
 هب یدنفا یشاب ےکح ادتا یراضرع یراکجهدا عدمن هب ىلاعباب كازىشالاب

 مالعاو هناعم یک یطوعس ندلعو تلع و حر هلا هلاوح

 هداراو بیسن بولی راج هبیمضعا ردص ناود هرکص نو وا
 رب رفت یکجەدبا عدقن قرەنلوا هلاوح هیدنفا رادزتفد هدنروص یعیدنلوا

 یدنسو هبحوت هروک هتساضتفا یکلدعاقت ندا باحا ره: وه طورشو

 قوا ےظنت

 هسا رولی ر و ندلام لوروج یزلههامو شاعم تالدعاقت كجه ر وو

 هدص وصخ وب ٠ ءان هنغح هل وا لام ءاضر فالخو ید ٌوم یروت9 ه ی

 ۰ قلوا قصس ه هب هدخاوم یعاس رانانلو رصع راد رفد

 هلهحو ر تبار هک وک و هرطاحو تعاعشو احر هدنسهدام ثلدعاش و

 یساحو اشنا لاک ید رارظان و رکسعرس هدص وصخ و ءان هنغیدلوا ا

 ۰ كعا شد رد

 لرلندا اضتفا كلرو تصخر هرکص ندهنس یا نوا ررحم هحور و

 رال وا دعافتم دوخاب بودا تافوو كرانابلک هدن دم ماتخ ندالا دهد و

 ندنس هبنره تارفن كيبترت رهو قرهنلوا رب رګ یرارخا لاحرد هن رار
 . قفلواانتعا هنسالاف نا

 هدندب لرظان هلتفرعم بناک یرلص وصح تانیبعتو فراصم و شاعمو هبهامو

 هدنراالشف كره ر و یراتانسعت روطسم هدر ز هدرضحو رفش هرزوا قلوا

 بناکو رظان یتافراصم راسو بطخ نوجا راه وصو طو مومولیدنق ۰
 ۰ قوا دق فراصم هح هقشد تون لوا تم هو هل تف زعم

 نوجما یراهبهامو شاعم كنا رفنو ناطباض نانلوا ۳7 رک و بلترت وبشاو

 هراس یرونامو رظانو اشاب کسو رم قرهلوا تحاح هناا ا 9
۳5 



 کد

 دو رحل شا و زوط هوو و نایاب رود و نافوص هبف و قی زکس

 هرفن ر ره هکبطخ یکچ یللا زو و تیز نغورو نویاصو نغور مع

 اس رهو زوط مهرد زویکیاو ناغوص مرد مراب و روک رک زویکیا

 یکح رشع هلا تب ز نغورو نویاص و نغور عع“ مهرد ق زوقط نوا

 ۰ رولوا هصح بطح

 شاب و منع م هسیقو شب نواو نان تفچ قرف هو هیدنفا رظانو
 هب یدتقا یت اک شاب و مع ج دسفو لاو نا تفج شب نوا 4 شاک

 ۰. ردشف وا نییعن منع م هقو یتلا و نان تفج شب نوا

 هله رط هب وانم هن ر هدرف شب هد رطح تقو درج هعفدر هددنسو

 یتدعو كلر و نذا هدندم هام د هسا دنفد هام ىلا هسا تب رق یطو

 یطخ كشدنفا بتاک ضرغالو ضوعالب هلءطرش تدوع لوا ندنماتخ

 قحا هرک دنا هلیحم مصت یتدم هلب رارهمو اضما كني ثابکی شابو رظانو
 هدر طح تقو هذ هرانلوا یرادتفا ندنارفنو ناطباضو ه هلص هنارف

 لبقو اطعا هرودنک هحا# هدوملا دعب یراهیهام هتشذک هفب رش ےح

 ۰ كلر و نذا هرزوا قمل هدنام هن زخ هسیارولوا توف هدوعلا

 :هرکص ندنسهنصم تدم تودیک هرک یاب هللا هنا ریاسو هلص و ندا رارفو

 هنس هلشف بولب ردلوت لاح یا ىلع بویغلوا ضاغا هدنرلقح رانایلک

 ۰ قوا ارجا یدنر نالک مزالو راضحا

 رفنر و رولپ ر و تصخر ههلاص رهبک یب ول هدابز ندر هدشب و

 یاب ناو یشاب ز و و یساغا لوقو یشابکی هسیا ردا روهظ ناصقن
 ۰ یوا تیدات ندرب

 هرکص ندنرورم هنس یکیا نوا ندخم راب یغنیدلزاب یر ندنارفنو ناطباض

 فا ره نیا ا یه اد دو یو دواب تارا

 بولوا توف یر وم هلبا لر یتیربریغص ثراو و الرات هدنسهدلب اب و
 ول كلیا اضتقا ےک .كنندنک راجا بوبلوا یراابرفا رداق هن رهرادا
 یاطعا تصحر اع شاعءالب هدک دليا دام EE و للصم

 و
4 

 | تاذکو ردنا تباصا نغور مهرد ق جوا نواو جرپ مهرد یتلا یمرکی
 1 ۳ هردو هدنآ و و وک هو قګ نایسعط زوج وا عدد ر هد دیه دبدت را رب

EST 



 ید سن سو

 یو

۱۳ E PE PE PD E E PIES PONE E O E E E ۱۳ KR EREK 

 سا یکم نت

> ۳۱۹ #۲ 

 e روهال دشت راشاب هرابوش یالتو e ندەقوح زوک و ناکیح هقطق

 دیدحت ندنشاعم یدنک هک دنا اضتفا تولی رو سابل ماطر طعف ترابع

 ۰ كما

 ناکیج هصیق ند هقوج رر هن رامزالم هلب رلاغا لوق هدرضح زور رهو
 یلاتش شاب یراک دادغب یاکک چو هراب وش یللتو یراتنآ هصیف ندهفوحو

 نانلوا رک ذ ادعام ندلاش هراشواحو رادفاعسو یربهزالمو رایشاب زوب و

 كن رابتاکرفنو رلیماب زنیم و ی هناحش> و یهر ءو یحوط بولیر و هسبلا
 یلتساریچ مشیرا هن راک رف نوا زابتما طعفو یا دادغب هن رل اب

 یراهوسک كنهراس تارف و كراو تونلوا اطعا یناکبح یو رب ندهفوج

 تالب ندهفوحو یرانا هصبف ندهفوحو یسابع ملعت و هراب وش هداس

 تولوا ترابع ندناققابا یلدح رس و ررتص قایشو یعاشوف را هحهرف و 7 ۱

 یک وا دیدک هدرضح زور ره

 ینام یب وق دوخاب زوک و راتسد هموص هذه لاا یسوسک كنهماو

 ۰ قلوا شش

 تسکشو هدوسرف بونلوا ےلست هلب رلتفرعم ناطباض یراهبنرم حسا و

 ادیدج و ریمل هيا حاتح هریمت تودا هنارا هرظان یطباض هدقدلوا

 هل راتفرعم ناطباض هد یددج قرەنلا قبتع هسرولک مزال یسلر و

 ۰ قفل اطعا

 ( تانیبعت تیک )

 ی یک ناو دغ بابا یه روا كي هاب راستعا تاد

 یح وطو رشیکیا یرلیشاب زو ردرد یرلمزالم رشینلا یرااغا لوق زکس

 هد ر رم نالیاص رفن سشیکیا كلذک رایشاب یهناصجو سه رعو
 مع م هو قع زوعط زو وا و نان دف و رب ناسکس زوید موب لک

 2 مرد ترد شع زو هدو شد زو نوا اب روش هداسم و حایصو ۱

 زویکیا هرفن رهب هک شی ورچ نغور مهرد شبزو هفو قو زوُمطو

Etیهرکی و ج مهرد زوب و نان  SAمهرد قحم یکیاو خرب ی  

 هوم وود یکیا هد هیوه هرز وا روک دم تاسح هبات ر هر ۰و سشود نعور

 شال زو هو یا یا زوج وا نوا یطط والب یردضک نا

 ابیرقن هرفنرب هک نغور مهرد یدب ناسکس هبقو قحم یکیا یللاو جو مهرد



> ۳۱۸ ¥ 
 ۵ سا هدو لزا راسد یافا ها هدم ا فص ی یاغا نالوا مرزرکح

 ۱ i قلوا یشابکب هسانفتم و یکسا یسغنف ندنراغا لوقلوص و لوةغاص

 1 ۰ یثاب ی وط و شواحو یس هتس وا تبوط و هغ للو یره یک وطو

 قبلا ندن رلاخا لوق سو E ها طظ یاهو رهام ۳ مع ر کا تولوا

 ِ ۷ قلوا ناح یو تن ها رول و

 ی هنانهج زا رعوشواح و هيل ی رفت 1 ید 4ب رع توط ثكلذک و

 یسهلج كرنو بولوا یشاب رتهم هدعب نزل,طو نزاتروس رس هلیلو یرش

 دعتسم هسیغوب یتراهدو عفرت كرهیکسا هلبلوب حورمشم هجو رب جد
 ۱ ۰ قغ وا معدی ین ودام ندرنانلو

 ۱۱ یو هدر ھر تاب جاپ ییا ندرابشابکم زکتس نانلوا رک ذو

 نورد هب وانم اب هلا ۱ هماقا هد رل هلو
 یایزو رر :هراقال وف میر

۳ 

 . ندنرافرطرابشاب زو هراقللوف رص طوب رم هغالوف لوا هلر نیبعت هلتارش

 ۱ | قفل وا ماقها هنسهظفاحم كتالعو قاوسا ارابنو البل هلبلاسرا زایشاینوا

E3 رادیو اشا دواد هل و قحهنلو هدنذبعم ی ا یل  

 3 دماقا و مع هزوک هن اشا هراشف قہ هنل وا و شک وا حورش هن ران

 ۲ | رع ندنسهچعاب رانف ندنفرط رایشابکس نانلو هدنسهلشف رادکسا قردنلق

 ie یل وطانا كن زاغو هانس
 2 ۰ دن دعاق 1

3 2 ۳ 

 8 رد وا اها ا ۹ هرف دا هروک ذم تارفن هعفدو

 ]  هوانم هیافک رادقم نوجا هماقا هبریاس ةيضتقم عقاومو هنر هلشق هياط

 | ندهناختوراب رب ثابکی نالوا هدنس شف اشاب دواد تلذکو بیئرت ننارفن
 3 هحو و عال اک هد رط ىا مور ردق هنتر ایم كن زاغو های س رګ ات

 1 | .رکسع هب وانم اب هن هرب اس عتاومو هادی نوا ها هرزوا موم

 | فلاسو كعالاغتشا هلعاو يلع رانالاق هنر هلشقو تغلق هطفاحم هلدبهترت

 ۲ | لق هنر لرخاامهدحا هلیتروص هب وام اعاد تارفنو رلیشایکس رک ذلا

 ر ار 2 رک و هلن را هلق رک یسهلج هلا لد وو
 عالفالر و هدب

 جد ےلعت قرەنەروط شو مه و مامه ۱ هب هظفاحم ا صا هد نا وعهرف 9و

 ۰ كليا مات لاغتشا

 ساز هعرص زر هذه ةلاطا ندرس ياخ هدنتصت ناجا هرایشاکیو



# ۳۱۷۲ #% 

 )ارا هفصرب رهو یناک رفن رر هلشورغ یللا زو و ا شا

 میاعت یی رالاح لعو ناشلا میظع نآرف تی و رر هدنوک هلیساشنا بثک رو
 شوغ رزوت وا هیهام ناحهءالاب هلبرلتفرعم كرانانلو یمیضاق لومناتسا نوا
 لئاسم ملعتو هنالص ءادا هلتعاج تونلوا نیبعاو بص ماما ررب هلشاعم

 قفلوا تقدو ماقها ندنرفرط ناطباض هلدطاب هن راص وصخ هد
 هلناونع نیفابکی شاپ هن رارزوا یرایشابکب كبدترت زکبس نالوا رک و

 هایاحشنا رظانو اشا رکسع رس قرەلوا هدنسسهدار قلیشاب تسود یمه رو ۱

 ردقن ره هدفدل وا لع” بونلوا بصن طباض یسانمر برحیقایلو تیلها
 تای را نالوا یراهم هدننش هدیفاشا هده هبا نواف یصن هل راشعا مد ا

 ۰. قلوا راح یعدقت كدادعتسا

 یراوس هلا A یراب ره س فرص» یسهبر ندهبناود تصابمو

 ۰ قق وا نصت تتاکر هر هر وصتم و هرس "هدارااب هرزوا

 نا وا نی بدلا روهظ ییصم هن وکر دود حا ىت كن رب و

 هراشابنواات هرزوا روک ذم بدتر رلناو یرلاغا لوف رلیشابکی هدیاطخو
 ما و طباص هرانل وا هد ود یر ره یعل تودنا بطاح ین ودام رد

 نولصم كل روک یداع تولوا ل هدتعاطا هن راطباض یمهلجو

 کی هند ردبا تاحا تحت بولو روک هلق رعم یرظان رکن هاا

 ۰ قوا ارحا هروک هتحابقو مرج هل هتف رعم اشا

 4: یلاع تاب او هب همزال حاصم و هد و تاتا ناطداص و

 رار یدنفا یرظات رک ع هلا اشا ا یراص رع قحونل وا دقت

 وا ا ید راصرعو توش وا راشعا درط رع نالوا هلا ره را بود رک

 قمافا هار نوجا ضرع بولوا هلیطخ یدنفا یناک رکسع رک ذلا

 دفام ام تولوا 8:بتییم رظاب ید هكا ور هل ر وما قلعتم هماظن دناقوو ۱

 هرز وا كلروک" دلت رایان و یار داتا کا دن جاصمو روا یر

 ۱ ۰ قوا صب وفت هن راداحاو قافتا "هدهع

 رادفاعتس و شواح و یاب نوا هدک د یکسا بوت ملا یلع هلیلوب رفت زادنا كنفاو
 یشابزومشلا هنا هدلوا فص هور و یی زالم ییماغا لوقو یا رو و مزالمو

 ج۱ سم



۴ ۳۱۰ € 

 و رم وب

( ۱۰ ) 
 ۷ یسهمانن وناق هرو صنم رک ای %

 لوهح ردق هنشاب قرف ندنشاب شب نوا هدناونع هر دم "هر وصنم دا

 | شاعم شورغ رشب نوا هسیهام بویلوا هامورفو یدتهمو لاوحالا

 ۱ یا او یاوا اف ۱ تماشو ااو لا تاست یا یرک دو
 قعالوب ناصقن یرفر ادعام ندرلندیک هصخرلاب هلتفک یاح هجور

 سالا ضيف سیخ نالوا هد خوا ریرحو بدتر اددح ها یطرش
 2 ا لوا مرزوا یا هساضتفا دشا یکی لامت لا ءامنا

 ودرار ترابع ندرفن كب یکیا نوا ادعام ندناطباض هدهنایشا تکو ش

 . زکس هلب رببعت بیرت یحنزکسان ندیحنرب هروک ذم تارفنو معظنت هلب رابتعا

 ندرش تلا یم رکی زویشب ك ناطراض عم بدر ره بونل وا مست هیدن رب

 شورع ملک هیهام هدفص ره بولوا ترابع ندعص ر رفت رو نه

 بوط رز هلا شام شورع رزوواو یسهتتسوا بوط رر هلشاعم

 رشکیاو یهبرع ردرد یجوط زکس هلشورغ رب نواو یسهفیاخ
 راسکس زو هیهامو بوطررپ هراسلا تاودالا عمو ییارف جهناهج

 سشیکیا هل-شاعم شور سشیمرکب زو و یثابزو ررب هلبا شاعم شورغ

 رزوتواو شواجو رادفاصس ررب هلشورغ منقلاو یمزالم یشابزو

 | شورف یللا زو یدب هیهام هدر رهو یثاب نواروا هلشاعم شو
 | یح وط ررب هلشاعم شور زویکیا یک یفیدلوا یشابکی ررب هلیا شاعم

 یه رع رر هلشورغ یللا زوب و یثواچ یحم وط ررب هلشورغ زو و یثاب
 هل-شورغ زوتوا زو و یشواج یه رع رر هلشوض ناسکسو یثاب

 هلشو رغ قرف زو و یثواح یج هناهج هل ورغ شو یاب ی هناصجرر

 یناطاس یابطارسو یثاب نزانروم ررب هلشورغ شواو یاب هم ررب
 هل رابنعا لوقلوصو لوتغاص بورت رب رهو حارجو ےکح ررب هلدتفرعم

 بوامااو نیم اا هل اعم شوغ زو ردرد ههام تول وا مدعنم هر یکیا

 مزالمررب هامل یموم هلشورغ یللا زویکیاو طباض ررب هلیمان راسی
 رشیکیاو نزلسبط رشیکیاو نزانروس سشیکیا هلشورط رشب نواو
 | هلشورخ رشیمرکی و یەت رت رشیکیاو نزلیز رشیکیاو نزراقن هداس

a ES۱۳  



 تا تیره ترا نیک =
EAEسا سن نوع و تو ی ی سر ی تو ی تا زی  E۳ یی اسد  

 یادم

Eلوس  

 هوم یر

¢ ۳۱۰ ۶ 

 تععش و جد ف کو رلکوب و قمالوا یقایرغو قاب ربا هده ايم قرەقاب

 لصاو كعا تعاطاو دایقنا هدلاح ره هن راک وب ید راک و بوقاب هل زوګ
 یاسحاو نیعلا هللا هک یالعا نالوا نبع ضرف ههلج و ی دوصقم
 ثیشتورامتخا هللا هماع قاشادد ما نیلس رملاد س ترضح تعد رش ند

 قفتم هج هل و یلاعت هللااشامیلا ناما لها ةفاک هدهب رخ تحصم نانلوا

 زوس فلاخحو تکرح فالخ درف رب جد رامز رامز بولوا دمو |
 فیس لاحرد هش و یاو هسا رولوا یرداو كماعا تاج

 رارقهلبا هماع قافتا یلاعت للاقیفوت انیعتسم هرزوا كوك ندی ا رش

 هلهجو و وشغل واترشابمو عورش هنسارجا كنب رلاضتفا نامهو شارپ و
 هیلع ما وا هب هنو رح الاغ هلايو هنن و رحوا كنىلوطاناو یبا مور

 دعرش روضح یئ راماما تالح هما یدعا هلغغ وا نالعا و رشت هل رادصا

 یی رتروص یضع هعطقررپ كنسلاعنامرفوبشا ورمهفت یت ییفیک هلا حجو بلج

 هدنراد سو عماح ی ہهلګ بوراو یر ره لردا اطعا هذ راد توراقبح

 حالصاوه دع هلع تلودو ندیایحا درګ هدایو بودا تا رف4بیلاها

 تاب ریهکب دعب ایف هشمکح تعب شو باتک نوا هبمالسا تام لاوحا
 ا رک اسع هل روص نوناق دد هنن رب كناو یهیدقلاق اک یمات

 كنهنسکر ج و یغدنلوا ترشایم هن رب رګ تارف لم هل نا ونع هب دم

 هحور نعل ا رەنا رر اعطق هنسدماساو هف ولع یتید- وا فربص»

 ید ن زا دعب هسا رادقم هن یر هيمون هل راز دیا زارا یی رار وهم رر

 یتاسعاو ند هلرلتهج و و یتفح هلر وب تیانعو ناسحاو تافاکم

 كصوصخو راندا دایقناو تعاطا ههرهطم تءیرشو ههالا باتو وا

 لابلا رورسم هدیهاشداب تر طخ هیاوت کوش هیاس لرهلس ید : رکش و رد

 ییرلوا لوغشم هبیهللا لظ بانج هب رخ تاوعد نام لاخلا خر سم و

 زوس هنفالخو نیقلتو مهفت یک رک هش رشوه ۽ شوک كش رب ره

 هطزوک ید ینی راتجهلوا التم هنارسسخو رهف هدنرخآو اند رلنا بی وس
 . ندرونا عرش فرط هصوصخو ید زس اردنا همت ید را نیت و نام

 ماعا هدد رش عرش یاضصتقم یارحا هدااح رغ و تراظا و نود ما ود)| ىلع

 ۹ نیس ةا تفد و



+ 

 یفاب ی 3 اوو یمان كلب ره: یلصاح قرەلوا لدبم هتواقشو

 را هبلغ هنضرع لها یزمارب و بوراو هنتروص كعد اح هغلابتشا
 1 شهب مه هدنلوف ندهرفک هدنربجما كرانلوا تسایس بولیتوط هعفدوب یتح
 | فلاح سانحا هن را هتشدا قرهنلو یحاح رواک مه و یاس شب

٥ eریپد هن وک هن ره رار هلا یرلءمان یاس ل ران و ید  

 | دج ا ناطلس نوکو یثان ندقلوا شعا نس ینج هیلوا رقمو دیفم هسنلوا

 ۱ و اصح مالا ج خویش نالوا عم هلا فد رش د قاس هدنش رسا عماح

 . | هدنس تلودو نيد هاوخ ربخ عوج و مالعا یالعو مارک رودص هل اب و

 ام لاح حالم نهبج وم ارآ قاشا نالوا مفاو فا رش عرش یا تدمر

 دید هلتیه رخا یعدق نوناق ناکو لیدت یم" رو ممسا كعاحوا نوحا

 مس هن رپ كنا بوقلاق ندهتروا ایلک یمان تا ر ےک دع ایٹ قردسالوا
 هددامحو ازعو قحهار هتلودو ند هل اونع هدم ةروصزم راک

 شفلوا بترتو رب رحن رکاسع یرادقم تیافک .كخەر و باوج هنعسد

 نیسح ولتدابس مرکسم رزو یفرصتم یغاصس راکدنوادخ الاحو

 تماقا هدن سو یقافا هل صن ۵ زن هذ رارزوا یراتمضح اشاب

 یسوبق ركسعرس هد همام هنسلا هلباریبغت ىع“ كنسومف اغا دعب ايو كعا

 رک اسع وبشا هدرافللوفو هد را هلشق قج هنلوا اس نب زا دعبو كل وسیاونع

 تلذک یربثلاغا كواب و یناوخا راطفو یغلاخا یرصکیو قفل وا هماقا هبنرم
 ۲ نوا روخارم ما د نالوا ینانا یر الا یردنلوا ااو وقت ابلک

 بد هنر هاغا یسادنک لوقو ناسحا یفلبشاب یہ وبق یلاع هاکرد هلیسهباب
 هرایشاب یحوصکسو قب رغزو نیبعت هنتیعم كهبلا راشم رب زو هلبا یناریم
 هن رلاغا ولب راکتفادص نالوا دوحوم راسو یرلغلشاب یوق العم هاکرد

 ۱ ابا و غارجو ناسحا هنس یاناطع هشلاح والاح و یراقلروشحس هصاخ

 هدنسهیئس تامدخ كنهیلعتلود والماعز راس دعباعف رلنل وا فرمصتم هنکلکب

 | كرثلوا فرصت هیهماساو هوب ندنغاحوا یرصکیو یفلق مادنفسا
 ۱ ۱ . للخ راها یراکدر و اعطق هدیهاشدا ترضح هیاوتجم هناس

 1 زاوا لاج لخاد كسک ره هصبج وم یرارومع یراکحهدآ زارا ارام

 هغدلوایرار# ره رپ وهج هلب وا بونل وا تافاکع هنس هیم وب یغیدلوا فرصت
 1 -اسوامعو دجشتما وب كوع و مالسا لها عومت هلب وب ندنو و قلوا عت”

igحس  



۶ ۳۱۳ > 

 تویلهراب هلبا قا قیرمش فععم نک هن رالاو ترافو اه بوصاپ

 رەد مسن اعل و میلعت ای وک هلرب تحاضفو تعانش وارد وارد

 تلودو هن هبعرش و هن هر طم تعي رش هدناب وو نایغط و یب راہظا

 كنباعتل ودو نالعا نغيدملوا یرادابقن او تعاطا همالعا یالګو ه هيلع

 هدم ةيلعتلود اباحم یب ییدسا یکیدرب و هذ رالا نوجما یعرش میلعت

 نایصعو راشنجا هنس هصصف ناطلسلا ىلع حورخ كردبا لاعا هنمیلع

 تیفیکرب حراخ ندبهذمو ند یرلتکرح و كربنوب ینږم هنب راقدلوا شعا
 مارک رودصو رایدنفا مالسا خویش ولتحاعم قحالو قباس ندنهدلوآ

 تلود ةمدخو لاحرو مابقلا موب ىلا یلاعت هللا مهرتک مالعا ءالع هلمابو ||

 یاوتلا تداعس یاول ردنا عاقجاو دورو هنوامش یارس دمچ تما رایو

 دجا ناطلس بولا ییاباحصاا ویلا لضفا هيلع اس الاناطلس تر طح

 لهاو ندده تما هبا عج هباروا یسهلجو جارخا هنفب مش عاج
 ال هنیکح كمي مشو باتک بولک هلا هلا لوسر قا رانلوا ناعا
 هفاک نالوا ی اعاو ندو شلریدا ادن هلق وس را الد فرط فرط یرلغا

 ینهورک انسا هدهتسدا شک تودرکصس هلا شاو ناح ا ما

 ِ ضرع لها بوروط وشراق هنلودو نیدو رارصا هدنراتواقش هاگتیعج
 تعانشرب هلو كح هدا لامان هدالا رفاا یاما لها هو نالوآ

 ف رش عرش یاضتتمر ندنراةدلوا شعا راسحاو تار هر ه_عظ

 قارحا یراهلشف هلمنییعت رومأم هن رارزوا هرزوا قلوا رده یرلمد
 رزحاق تعد رش یی را ودننک ی رتربضح ییاعتو ه اه قح تبان قرهنلوا

 هدهرهاظ مطع داف و هک هل وش 4 ردرلشل و یی رللع یازح بودارعوا

 ماطر ندیلفاحوا هن هدهسیا شم روک یشبا كنابتشاو لذارا ماطر

 شاداب هرلنوب هدنزوب مچا یربهلوتم تلودو ند هاوخ د و كرحمو دسم |
 یو ره قیقعلاب یتیدلوا ندنتلا یثاب رانا تیعج و لالتخا و قرلوا

 شوا بار ۳ رد هرز وا بد ۳ عرش یاضتع و حا هرو مسا

 تل وا قع N رح ءوس ندنه و رک ایفا لصا ید ندفرط رو

 هحنوب ردق هنا و قحا بولوا هدف وا ارجا یراهقال تازاحم قرهلیتوط |
 هدنعص و 4 ادا كنعاحوا یرهکب رک ار سم و مواسم نر وا و

 قازامارب ی کلا ورن 2 29 ورب یسهبضق تعاطا و قلر ارب نالوا د وصوم

e 9 



۴ ۳۱۲ > 

 1( مه یسهشاط ی رھكي نکینشش وا ثشل یرورص هنسر رکسع هعفد

 ۱ ماف یرلکدلیا راسحا لرهعسلا یرلن و مهو تویمار شا یزو |

 | هقشب ندنرافدلوا شمردستا اغلاو لیطعت یراببنر لوا هلسس یراتکر حو

 ماع حور هلم راهعینش عفو یرافدلوا رسا تاسفدلاب ردق هبیدعت

 زدر شلوا تعا ید هنفلت كموحم هاشدان جاقرب نالوا ه دن هب امم

 هدنتح یرلاش قرەل-ٍقاب هلب رظن قاحوا عدق هن هرانوب نکیا هلب و لاح
 داسف هسیا رزتسلاو تعاطا هسیازتسیا یرلناح ردقه اوب بویلتثد یشرب

 دنلوا لمګ هدنعارا ودنک ردقنره ندنرکدشا تداع یکلکعا تواعشو

 هکدروک یزلاحو مز بتوعروط كت یرانعد رد هدیاف هن هد هسنا

 هزغبن ولعم اےک نوسلبا ظفح یلاعتهلا قرهلا یزغارطا هلدع تصرف

 نانلوا دفع هدیهاش اوتف باب رلتشک و هدنک ءان هش رلهدلوا هدقعلاح

 دلروک ذم عاحوا هنو لاحرو مالعا ءالعو مارک ءارزو هلج هداروش سلح

 || عرش فرطو اباو ناب هبهلج هدلاح یرافدلوا رضطاح یناطباض عوم

 ندرونا عرش لبق مالا ةياهن قرهنلوا انفتساو باوصسا ندش رش

 کج وز اع مش تج نالوا اضما مخ اموعو هش رش یاوتف نالبر و

 نالوا یسهبلغ رادم كنادعا هلیسهصلاح تدنایلعلا هللا هک یابحا درح

 او ا لا وا ید دیمالسا داع لیاقت هتسهفدخو ليج

 | رهاظ یتیدالوا هراچ یربغ ندکا تراهم بسک هلبا لعتو معلعت اینا و
 یرچکی هلهجو تما عاجاو موع قافتا نالوا مقاو هلبتهج قلوا
 طقف هرزوا كمالک للخ هنسیر میش كن رنوناقو لوصا عدق ندنغاجوا

 ۲ وار یارف ا راع فن شارو نتدطزوآ رهب
 فرص هفولعو دفا ردقو نديم لالا ت هلهجولواو شلر و رارق

 ا 0ک ع ندور توالداهر رخ یردلوا رانا یزوزاط

 فلاح ها عاجاو موع قافتا و و بویلک للخ هن.سیمو و هماسا
 ا هم رش یاوتف هسیاردا تکرح یالح و روس زوس ےک ره

 هتفهنک هدعب و شل وا تعاشاو نالعا هب هلج یفح هنلوا بانر یسازح |

 ردفو نکیشلرپ و راهسبلاو هحلشإ هتارفن ناليزاب هلبا أب هو میلعت
  یکلوا قرهبلوا یسداف هن كنهيعرش یایاصوو هند تاه نانلوآ

 ۲ . یرالحم راسو یلاع باب هرکصو یسوبق انا ادتا بونالقابا یس هک هبنشهپ



¥ ۳۱۱ % 

 ا ندکدردلس هر هلج ییشدل وا هلهج و و ولصم و لاح تعبعح و هه

 هدنکرح فلاح هغ رش عرش هسلا ردا تراسح هغغازوا لید هل وکرب هن

 یاوتف رکید نالیر و هدابلوا یتیم هنغجهلوا شعا عابجا قرخو شغل وب

 ی دمع رب زنژالتاسدات یرلقح دا وا قسم 2 و هل وعم وا ےب وم هدب رسد

 ۰ ناس دیلیا نود هلن و ہما اس راس وه شوک یتغحهلوا ارحا

 ورهو

۱ (۱۰) 0 
 لاء نامرف راد هتسااغلا لر صحت وک

 تیاد كس رق ضد در در تلود و ندبه ندو هکر دم ولعم و لر تف لج

 فیس و ه رهطم تود رسد افلطم ا هطاحا ی و قر هدعل و یروهظ

 او ای هی قحل وا لداعم دن دء ادعا هدنامژ e بولوا هدنس هب اس داهح

 نالوا ريحا لو ندنفندلوا دال ندندوجو كشدحوم تازغو نیس

 نامزا بونلوا میظنت یغاحوا یرهکت امدقم هدماودلا یدبا ٌةیلع تلود و
 ۱ هنوشد هدازعو داهح یرلفدراو یرلرکسع یرهکی نک هد هشاس

 هل سس یراتعاطاو دایقنا هسهالا یواو تناتمو تاب یرلکدزنسوک ڭرەر و

 زم وعل وا ~d را رم زد هسا شا هروهظ شنای وتف هک وب ندرزو

 لدب» هکلمسعاطا یرلتعاطا یکساو توش راق داس ولرد ول رد و رامدآ

 فیحارا ولرد ولرد ندفو یلصا هدرارفس یر دیک ورند هنس زو بول وا

 باکترا ید رام فح زلانع رارف هل نهج یرلتعاطا مدعو تدشد هلسادس

 یادعا و ندنرافدل وا تاس هنسااق هدادعا "یدایا ثاکلاعو عر هک و ردا

 ها و رحم نوت نوت كن هیمالسا تلم د درو یا و جد ند

 هژمس همعاد كعا تسکشابلک ی هبمالسا "هرونم ةر یلاعت ملا داعم هلا لج

 ترد بونا و هل وک و قر هرب را ید ا داو تلاطم هتفر هتفر

 تربغ جد رازب هدلاحو ندنفیدراو هنسهحرد قماشوق ادعا یزفرط

 هر وص كح هاک ندنعح رد اند هدنر وغ وا ید بولا هلا ی هیمالسا

 نالوا عفاو ردق هب ید و شراو هس ۵> رد ضرف قلو یس ەراح

 هلعلب ال وق كنادعا هلهح و یتیدسل وا 4ب رک و هدهاشم تاعفدلا هد را رفس

 یکدلبا تاشن ندنلاعا رکسع اعم درجم یتروص هبلغ یرقدلوا لئ

 یا ارخ وم لوک و هرکض ندنرفس یا زویکیاءاب هنفیدلوا شا نیت



۶3 

  هزعرره تکرحو لع هرزوا ینوعصم هیعرش تج وبشا نالوا نیصم
 تناید تمذ ضر رف هنیلس دارفا راسو رلذلوا حب ردنم یرارهمو اضعاو

 عوام ناود بج وم هلل وا تدوعفعو تب تج وم تب ر حب هنفالح و

 ۱ یربح و ۱ نوجا لسو تا ا لوس ا هلا ظود و دق ناق

 8 هنل وا اطعا

 ومو

)۱4( 
 چ یلاع نامرف نوا فیجارا منم ۷

 هلا تما ءالع ۳ و تنسو تانک یاضتتم یلاعت هللاق فوت هعفدوب

 رودص هتاف رش ریهبج -وم هشسش یاوتف نالبر و ندیمالسالا ریش ب باح

 کر دکی کف وطنم یهاننتفالخ ترمضح نورتم تک و ش نواه طخ نال وا

 ترشابموع ورشهنس هب یخ تیل صم یریرح تارفنیجیکشا لیلعتندنغاجوا

 حردنم هدنسدحن ال نانلواتئارف هدیم وع ساغ كص وصخ و هلغلوا شه وا

 شام عدق كناوخا لولب و راد یاخوا یرضک: هلبجو ینیدلوا

 كراقاجوا هلاب و یقیدنلوا مع هن نایین ب م كرایجاب روچو هنب رافوقومو
 یدب یصقو ارشو عیب كنهماسا بولوا نوجا داهجو ازغ یمایحاو عضو

 بوی وا ارشو مب فی رش عرش فالخ نب زادمب ءانب هنفیدالوا عورشم
 هدرا هطروا عدملا نمو یکج هیلیا لک او ذحا هقشدلوا یرع هماسا بحاص

 . قاحواو یکجهلب رب و ناک اک یرلهفوسلع كنارقن ول هماسا قبتع نالوا
 بج ومر و هنر ههاسا یراق دلوا فرصت ثسک ره و هع دو تانیبعت ر وک ذم

 هب هسوک رب مج هدص وصخ وب لبصاطا و یکج هیلک للخ هنوک رب هنبرایقرت ماظن
 ند تامدخ اقلطم تحصمو قردیلوا یرهماش ۳ هزذ رادقم

 هلا لعتو ملعت یتمزاول داهجو ازغ نالوا ندهبمالسا ریاعشو ایحا یت
 ار یاسر ناسا توا ىف هی یخ سس اتش 0
 ندنعیدل وا شک وا عورش قرهلوا قفاومو قباطم هب هرهطم تعبرش یعورفو

 لع کمد ردو رد وس ندنفرط اد و هوجح وألا نم اهحو هدص وصح و

 . یرقج هلوا رورمسمو نون ندح ومو نینمؤم هلمماب بویلوا هنسنرب قجهلوا
 لبق هلوک رب ندنرلفرط رانایمربا یلقع ضعب ءان هنفیدلوا ندهبند نملصم

 هراندبا اوا و هنن راماما تاک قف هرزوا HUE هعوف و لاق و



 تان سا یر

 توش

6 ۲۰ 
 الا رکاتسع یرترضح مابقلا مو اقرا یلاعت لالخ مالسا |
 ۰ ردسیعورشم یرامروی هاو ما یتیرللیا علعت كنج هللا هیرح تا

 شعفرش هجوم هغ رش یاوتف نالیر وود ۰ ردعورش باوا
 A یہالا لظ ترصضصح نوڪ فاما نوا طو نالوا رودص دک

 هحور هللا ارا قاغاو ہک داحصا ناطیاس و یرلاغا قاحوا هاب اا

 طارش ررح هدهروک ذم ةعالو هس ر رحم كنار ۳ را دعم لوا لب دعت رر ۱

 كنب راترضح هیلا راشم مالسالاّحش هنیرکجهدیا لعق هیرح تال | هرزوا
 ناك لابلا مع نع هدرلبااع سلح د وقعم هنس ورو اغاو هدنرااوتفلا راد

 درج بویلوا رخا ضرغ هدهبریخ یصوصخوبشاو ما لاو دهعت ناکی
 تکوش هلا یهاش تلاسر ترضح تن احور دادماو یبلا قفو و نوع
 یتش اک یتمزاول هدم تلودونید ظفح و لاګاو راهظا ناک کیی هیمالسا

 لارصن و ماصتعا هبارغ تمیرش نیم لبح هلرس هصلاخ تین لاصحا

 هدتماقتساو قدص زکر م نوعا ماقتاو رات ذخا ندادعا هلو ندو یلاعت

 ناحزا یهسلالوسر دهعو هللادهع یسهلج ہدنےما ما رتلا ییاقلوا رادان

 عاز الب دابالادبایلا دافلا یعطق قاثیمو دهع وبا هلبراعا نا رکن لا

 یسالابءرزوا قلوا رارقتسا نسح هتفایطاترا قرهنلف لارو لادجو |

 قور ۳ ید لیدو رادع 9 هلا در اهاش نواب ce نوا« ۵. ام هل رابم

 یر نم زادا تش ز نالاو یرلت مع یهظع ترادص یارد

 هب رلاضماو متخ ناطباض هاب ویتارضح اھتا دیأت ةيلعتلود لاحرو اب

 ی ضم تاط ہم بات کو یعرش یوق 0 وسا قرهلوا ر اوتساو تاب

 ابر ) ۰ یدنلق مت روطسم هیربخ تحصد هلهج ول واو مترو لیهس

 نعپ راو اا دنس مرکلا لاوشنم نرسشلاو یدال ا مولاق ررچ |

 ۰ فلا و نامو

 ورصو

(1۳( 
 < نواه طح تر وص #۴

 یدهعت هبارحا هم ومو قباطم هشرش عرش یرارارقو قافتا اموع



 وص رم نایب مناک اص لبس یف نولناقب نیذلا بح هللانا) هلبعرک لوق
 4 دعاو كلی یە رح نونف هرزوا یعیدلوا دافتسم ی اه ام یا

 ا همالسا لها مانصا ودب یخ وا ندهمزال كا هلمامم هللا لثلاب ها
 هون ترج هلجزا بویلشاب هنعاتخا هیرح لیح عاونا جم ردنلاب هلبعز

  داحا توراب یسدنس یحقرف كنهيصلاو ةولصلا لضفا امحاص لع

 ۲5 ااا تورا شد ندنامالسا فرشلا رهاب فرط هدنراکدایا
 | كنو كرەيعا راکنا ینیداسخا توراب دحار اذه انمویلا قرهلوا هللاقم

  لیصف سا ۰ ردند هلسم یایاس ینیدل وا دقعنم تما عا-جا هن رزوا

 | یە رحتالآ ندا اضتفایک تاوقاباستک ا هدناقوا عج هرزوا روک ذم

 1 ۱ وبشا صوصا یلعو بزالو مزال هناعا لها لعتو ملعت و دام او كرادت

 | هدفرطرهیراداسف نوناکو قافتا دن راز هلر رب مالسا لها یادعا هدن آوا

 || یسدعاق لشاب هلاش جد ندحوم هلتهج قلوا قاش ناشف هرارمش

 ۲ مدق زا ثالذ ىلع ءان هلفلوا بجاوو مهم یرالوا لات رشابم هرزوا
 || هدنروعوا نیم ند هدلاح یرافدلوا مظننم هل لاحو تقو یاضتقا

 | 2اد رت داعسرد ندنغاحوا نابرصکت نالوا راکشآ یراتربغ هناراپسناح
 لولب نالوا مايق ةت رک هدنتهدخ قالوق عقاو هدنروس حراخو روس

 هدنتمدخ یموبق اغاو یلاع بابو رلیشاب قالوص و یتاوغا هرادو تعاجو

 یرلیجوآ جوا زوتوا و هدنرتبعم حالا تب و یماماقاحوا هلا شواچ شابو

 برح رفت رشیللا زوب ندر ره كرل هطروا ددسع رب ىللا روتلوا ریبعت نوت
 | هدننروص شيلا ةمدقم ندلاربت ندرلنلوا مولعم یسذو یلصا رداق هبرضو

 هد دو ال هروک دم تارفنو قوا ریاض زویشب كم ید

 ردیاب رح ك لعتو میلعت هل امر هب هئسح طونم ضيف طورش حردنم

 نیلسلا و مالسالا جش بناج اتفتسالا یدل هدناب قفل وب هداماو رضاح اما
 رکسع هدنعوقو ه راحت هلا ند یادعا ندنرلفرط نیلاعلا بر ءاضرا قفو

 ول یسناسدو همرح نونف كنادعاو یلابغتسا كنهبرخ تال آ مالسا
 | ( ةوق نم متعطتساام مهلاودعاو ) هللاب ذیعتسا نوجا هبلغ هنیکمشم هرفک

 ۰ رولوا باو لا ۰ یمرولوا مزالیفاخما هیرح تالآ الاثتما هنرک مظف
 A تولوا ندهيعانص روما لا تسا یه رخ ال روس و

 . هاشداب ینعولا ريا هلغلوا یمد یعجهلوا با عتو میلعت كلی یتلامعتسا

 و سو
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 یایحاو ایلعلا هلاک یالعا هکردل وا باصت تعب رش باتک ریطست بس
 تاغب و نیکرب نیک رشم "هرفک تافط هوجولا لکنم نوجا اغ تعیرش
 اك ةفاک نیکمشلا ولتاقف ) كا هلناشم هلبا نيد نی رق تلالض یادعا
 صوصف تمارک صوصن راس هلیصتحم تحارص سن ( ةفاک مگنولتاه
 ههادبلااب یدلاتف وتنایدتمد هر رف هن رارزوآ ندح وم ده رابج وم هعطاق

 روما خد ىلع كند رح تالاو فقوتم هنلامعتساو ارادت كن هي رح تالا
 فوفوم ہلعتو ےالعت یک عیانص راس لاحرم هلبس هسدالم قلوا ن
 نالوا ضرف هدر وص و هلغل وا تناتم و تاد "هلبس و جد لو میلعت تول وا

 هدنس ر و> و هحرد یلعت كن هب رح تالا نالوا یهلع فوق وم كالا

 هللا یلص توم هدنکر هرو تلاسر 4 سس رورس ی” تولک مزال یسلوا

 "هرفک هدنرناشن تداعسنامز كن رتمضح نمدنفا سو هيلع لات

 فیس لسو ماس یمر ندنراقدلوا براح هللا فیسو قوا قحا شی رف

 حالس اقسام ( اتبنع رز دماس یر  بورو هل اقم هب ادعا هلبا 1

 همناسم نالوا ترابسع ندنرلعا شراك هتک زار اشامدوخاب و هود و تأ

 هل.تن كا نامداو هکدلم یتکرحوربس تعرس هدب رح یاننا نکیا ندیهالم

 یوسیهاللا نماثیش ةک اللا رضع ال ) ةراشا هنفیدل وا ریاح یلت هّشاسم

 هدرکید ثیدح ورباد هرزوا تماثح رادم نرش تیڈح (ناهرلاو لاضنلا

 نیکح نامز د قد رش مالک ( رفاحوا لاضنوا فخقالا قبسال (

 ماس یمر دارم ندلاضن ۰ ردشلوا رداص ندنوبن متخ ناسب

 یسانعم كفخو مارضوخ لیخ هشاسم دوصتم ندرفاحو ناهرو

 هدربسو یزاغم یتبدلوا ترابع ندماسحالا عید لاج قیاس

 ( وق نم متعطتسا ام مهلاودعا و ) لصاطاو ۰ ردمالعا ةماخ موسم

 یئوق هبلغ هنرزوا ند یادسعا هدنتجاح تفو هج و١ سو زا لا

 كعاذاختا و دادعایب هیرح تالآ عونره ندا اضتقا افلطم نوجا لیصحت
 (اوطدارو اوراصو و | وتنآ نا باب ( هل دنعتسا تولوا بحاو



 ٍأ فن وا هب وست هل سد رمص یرارداج كن هم وقع تارفت هدارڪصو

  هنطسوو یسهعح یساغا كول هنشاب كنهرص رهب بول روق هل یاح

 ] یرههخ یجقاوقءرف شاب هلبا رادلع هدنعودو کو هلا یاب هطوا
 | رامش اد الادعب هلتعاچ یدنفا ماما ین رغم تالص ماشسحا ره قروه روق

 ۲ ج یشاب هطوا ځد راماما بوکج یکنااک نالوا ندهیمالسا

 ۲ فتا

 ( دنب ) 0
 ۱ ر یهاکآ هور ردق هللا فصن هدنک وا كرداج رب ره هک رهب و
 ۱ 2 توشك د رفت يک وا هدالا فصذ و نرلکد توالوا نیبعت یھ: ون

 . ن ردق هحایص هلیعض و یحبو رکید

 ا
 | تواالقوب ینیرلیمتون رارداچ ردق هچوا تعاس هک نالوا یشاب هطواو
 | رادلع ردق هزونط ندستلاو حر و ردق هبیلا ندچوا تعاسو كمزک
 ۰ قلقو یرلیمب ون بوزک هتسوا ردو هحابص ندزوقطو

 1 سر
 | ندنرفن روا كرداج رم نکیا هدنسوشراق یرواط نعشد یلاعت هللارصن و

 | یرلیتوننانلوا بیترت وبشا بولیغار نوچ ا كلک:یرارداچ یرفن مشیکبا
 ا ۰ كلتا دیک أت بویلقوب یسیجابروچ كن هطروا هدل بالا فصن

 ( دن )

 فا  ر یداوم 25 مرا ی 9 ا r م
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 دعا ناسعط ههو هنرهب كشارف یعیطشا و ی رکد زو هش ره

0 
 ىق وقهر هلل وا ندهدام قحدسوا تفقد ید وصح ىجا وفهرف و

 ۰ قوا ماما هطزوک هنبصذ و تاختا لےے قحەلىشوف /

| 
 | قح هنلوارب رو بانو هرکصندفدل وا لخاد هلاجا رفد یارفن یکی

 هلهح و و هغل وا عو یرارارق هرجا لع دوخان و هراذاح وا ۳" ارت

 هل هتف رعم یطباض نوسلوا هسدارول وا ه دل هر ھ ندا ٽراسح هتک ر

 ٩ قفل ازج دنر و ذخا قرهنلوا سیو ی ۰

 تر
 بجاوم یراهفولع كنارفن ول هماسا قبتع نالوا هدراهطروا مدقلانمو :

llهلب راتفرعم یرلاغا لولب قباسلایفاک ینوک هبنشراهج یسادرف كنجارخا  

 رب رک ادد ینوک هبنشکپ یمادرف بونلوا مسن و عب زو هدنرالشف ۳

 انا ید ین رابجاوم كناطباضو نایصقلوق هرو ینارفن یصیکشا نانلوا ا

 تابا یر ره هدنسوشراق لرانانل و یساغا تفو هلیشرف یکرس هدنس ورق

 بولک اط قاط هلینیعم یرلاغا لولب نوعا ذخا یییرابحاوم كردا دوجو

 ۰ كما ذخا هلهحولوا یی رلبحا وم

 ( دن )
 هدنشارخ) بجاوم همیارولوا رومأم هلحم ښا هطروا ناار

 ماظع تالو یرلفدلوا یتبعم رومأم یرلبجاوم قرهنلوا باسح ی رهبمو

 عیزو درهریدتما دوجو تالا هدنروحو لاسرا هلو هنارضح

 . قد تو زیست و

 ( دن )
 . اضر نسج ندنرشادلو هطر وا ر اس هنسفتقره *لرلهطروا نالوا د ۴

 ندیکسا هدلاح تبدوا رب رک یرفن یهیکشا هعفدو هلب راستا و
 یر هاا ضرعت و لخد هلهج ور یاطراضص هط ر وا یتددل وا یشادلوپ

 9 قفل وا تودو ماغاأ هنص وصخ 8



 ۱ ات هدکدلک هلبا عضو هروک ذم قدنص تناما هجورب یسهیموب ندبجاوم

 یسید-نفا یر: هدنراصوصخ راسو هدنجارخا بجاومو كلریو
 1 ۰ قفل و هدنشاب کرس اد قرەلوا مصنم یراظن رانانلو

O0  
 | ندب یدنفا نوع / ی یقراصم و دارا كع ودنرص قح هن) وا عصوو

 ۰ شغلوا نيە قاع ره رب هلا تتاک معتسم و نيوه

 || هالشف رها لع یسخابروج هدک دلک یتبوت كن هط ر وا كح دیک هیلعل و

 | هنلح ملعت هلا ورخ ندنسوبف یجنکیا هدفدلوا لیمکت ینارفن بولک
 1 هر ےاعت یارحا ادالا دود هدروک ذم لح یرهظ تالرص و تع زع

 e ۱ « . كلا تدوع

 )دن
 | بینر هدنعوقو یرات رومأم هلحرب نوجا یناطباضو هموق رم تارفن
 ۱ یکاو ه شم ر و هناومرف جواو :رصت یکیا هرداح رهب ندرارداح نانل وا

 هءطق شب ه هطرواو هرفس نیٹ رشکیا هنشاب رداحو رانفر و قی ربا

 ۰ كلرب و یرداج ماج ددع رحوا هلبا اشم

 sS )س )
 اار هباروا ندنکیدلر و مام هدننادیمثا یتانییت مع كنارفن وبشاو

 اطعا ندناصق نالوا هدنراراوج نور و هحاع ن زادعب بوبغل وا

 | هدهنیاراو یتانییعت مح هقوررب همو كرلاخا اب روج مویلاو كلریدتا

 ۶ ر دا

 ۱ ( دن )
 انا یشاب نابکسو عظنت افیبطت هنسهدعاق هرمام نا وط یراتانییعت نانو

 كىلا هباغا یشاب یضزو زو رش كب یدب هدطسفرپ هنسادختک لوقو
 | كىبچوا هاغا یشاب یانروطو زویشب كب ترد هاغا یشاب یحنوصکسو

 | هنتساخا هل ولب و فوق وم شورف نوا خب تم هانارضحو یللا زوید
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 جرمی وو € اق رر تلذک هرا ادلع واقسو هتسواو جا ۳ زکلای هن ربا وق

 ندب ربع تثاح یرا هسا هعفدر هلهح و یسانم هیایروچو یشاب هطواو

 قم وا اطعا هلتفرعم قاحوا بونلوا مطا

 )دس )
 ابعرب و نتت لآرب هعفدرب هدنرانیبعتو بضن یادتنا هرلیجمل وق هرق زکلاب و |
 هن شا هغو م تارفنو یلووط یرطرف تجر ویرات ی و

 ٠ كلرب و ندب ریه بناح ةلج یغابلق زال ددع رر ۱

 ( دن ]
 عضو قدنصرب هدنسوپف اغا نواب ورمثمو تالوک ام كند وق رع تارفنو
 یرل هفولع قحه-الوا صیصح اب « وک عم هب دم وق م تا رفت ت ول وا

 ندب ریه تناح هلباسح ق زکبس ناکام ین وا میدوآ هدنس ویقاخا

 نالوا لصاح كره ر و هلماسح ناسکسهب هموق رم تارفن بولی رویاطعا

 قدنتص یراهکرت كن رانلوا توف ثراو الب كنهموقم تارفن و هلصف

 زورادعام ندملو نان كندموف م تارفن هللا ظفح و طیض نوعا روک ادم

 هد راج روا نا یردلوا ر رسو ىع هزادا ندا ی

 قفل وااطعا یراه رورض څا وخو همزالتانیبعت هصبج وم یلاعممانالد ر و

 راد و جرم وو یشاب هطواو یرلیجابروج كن هطروا ناسنلوا را دو
 . قلف صیصخت رلشاعم هلهجو یسانم هن رایتل وق هرق شاب و

 ( دب) 7
 كل نا | رافاحوا نالوا e نوا دا محو ا ياتو

 راقاحوا ر اش به هل غمال وا نی اح ار یراد رصفو ارشو می

 تحاص توشلو | منم با یلک عنم ندقللاص تونلا یاساو هفولع وللثم

 دن زخ امامت هدنعوفو یتالول و كلیا لک او ذخا دق دل وا یرع .ةماسا

 سیا ولوا غلاب هرادسقع یرلیماسا دعاشتو یح روق تولوا هدنام

 یسیماسا جاد و يیاث نوڪ وقوم اغاو افلخ ةصح و هب رابخا ندننالولح

 ندربم بناح هدنلباقم یسهجئا یکیا نوعا + رابخا طقف هدنعوف و یلولحم

 قلا اطعا شورط ترکی ا رب
۳ 

 نانلوا حارخا ردق هند وع نح توک ا وام هب هلص هروک لر تارق و



 کوو ا هطواو ےک وا E وابو

 | هرفن نوا Jf ر ۳۹ او هرابصکلل وقهرق رو و هنسافس و یعتلا وقهرق

 قفل وا اطعا ملک رشیکیا

 تر

  Eنیبعل یخو  eترد  eو وا سر ۳ ۱

 قوا نع یج و هرزوا لاونم و : ید هن رداج افسو یجتللوقءرق ۰

 ٠ ( دی )
 ۲ یرفر تولک هلتف رعم یسافس هدا رهص مایسحا ر نده ودر تارفنو

 ۰ كد یو قارب نانلوا تبصڏ هدنک وا یرداج یایروح

 ی
 لق هنس 44 و دچا ییتانییعت لییکت كن هطر وا ندنناح لز حريك وو

 | رفنر هلیتیعم یجلوق هرفمو رع نوچا ذخا یتانییعت لرفننوا رم بودا
 ترد فی فل وو ق طا زا ییناشیعت هدنرداح بریک و بوراو

 ۰ كم رک هت ول رف رکید هدع بودا ج ماعط هد اب یععلوق هرف هدتعاس

 ( دی )
 ای ا ندا ندنفرط یمادضشک لوف قردنلوا طب ر هلبفک یوق هلمتفرعم

 . حرداح رصت ییوتکم نذا هسیا شلر و تصخر نوک چاق بودبا ذخا

 ۱ ۰ قفلوا

 )ا

8 e رعت ناب هب یلاع تاب ن یسافا ی رخ رگ هدر وص ANS 

 ماها هن راض حا ندالع یکیدشا رارف لاح رم تول وا رداص لام صا هلا 1

E قفل وا ۱ 



fri} 

  ۲)د
  1 3نارف هب هموقع تارفن بونلو دوجوم هدنرل هلذق یرلماشحا رایدنفا و

  1 ۱ړعو ناشلا مظع  Eكعا میلعت ۰

 ) دن (
 یادا هلتعاج هبیلعت لحم نالوا صیصخت یرلنوک میلعت هروک ذم تارفنو
 | یسهلج هلن رق فن رشدع افیلاعت هل ءاضر یدنفاماما هدمب بودا تالص

 تا ك
e 1 

 ندا ف رغ ها ندقدلوا هدنشدخ تماما هنس شیب رد

 | یمافعتسااب تافو كبر ندهلایعومو كارو بصن یلعا رر هنراودنک

 تالذک یسانم ورد هل.تف ر دم یدنفا ی .دص اق لوس اتسا هش ر هدنع وق و

 | نسسعلو بصذ هلا .ناها و بانا ۳ ۰

 ) دن (
 || نیست یل وق هرقرب هرفن نوا هد دنع یطبرو طیض كنهموقه تارفنو

 هرق لوا هدکدلیا اضتقا یسهسرت هلروهظ دصج ندهروک ذم تارفنو

 هب لا دعب تولیدروتک هلبراتفرعم قرهنلوا بولطمو لاّوس ندرلیع#لوق

 قه وا ماست هروک ذم هن دص ا ا ۰

 رز
 نیح هلحر و قفل و دوجوم هدنراقللوفو هلشف یعومم كنهموقم تارفو |

 يلوا مزام هیعلاب هلیسهطروا ردف هنوک شب تیام جوا هدنرات رومام

 رومأمو كمك ربارب بویلربآ هوطخرب ندننا-طباض تارفن هدهار یاتثا || ِ
 ۰ كناقا تدوع زسنذا ندلحم یرلفدلوا | "

 ( دنب ) ۳
 رونل وا ریبعت یمح اشا یدبع ا لولب هدب رلتماقا لحمو هدهار یانو ۲ 3

 نابکسددع رب لشد یرزوا هاقسو ىحقلا وفهرف شاو رادلعو رداح هدعتر 1

 هلا ی نی 4 ط وا و کرایا را رار هلا راثا ید هثس وا بوليرو یسهکرچ || ۳

 ۳ یقه هبا رفنزوقط و یسهکر چنابکسلیشب یرزوا بد هجر, و
 : ی وا اطعا یسهکرح نایکس او 1

 1 ی



 ا
 ا

 جارج رو و یا بر یه رو ین تر واو

 ۰ قفلوا نیبعت

 ( دن )
 .میلعت یب هب رح نونف درح مارعو دوصقم ندنرلاوا طیف و او

  ندلحا یعیدلوا ترابع ندن تهبنعا یراغرک وا یب مضو برخ دعاوف هلبا

 یدوعف كناطباض یتحو دوحوم لع هناتیلعت هدننادیم تا لصالا

 | شفلوا لر هلا ماا رور قرەلوا دوه نالا راشاط نانلوا زکر نوحا

 4 قاحوا هب هط وا ید رهب نوعا یوا ےلعت یباسلا ف اک هذه ةلاطا هد ها

 ۱ ا زوف یمن الوا تولوا رومام یر ندمآوطا یطباش

 | شواچشاب هدعب ویشابیانروط ًاعباریشاب یحن وصکس الا یفاب یرغز ابا
 | هیمو قرهنلف نییعت هلبا هطروا رشیدب شواج لوس و شواج هنروا هدعب

 ۰ یتفلوب هدیلعت لحم هلبا هطروا رک ذلا فلاس نالوا هدننیعم یرب ره هلتون

9 
 1 . ندناراب قرهلیقیج هباشاب دواد اضعبو هناخدغاک اضعب نوجما ملعت یلشتاو

 ۱ | قفل اشنآ همردنوص رر هن راوردو صیصخت لح هلروص قجهنلوا رس

۵ 
 . شب زوت وا زو كنهطروا ررب یرلعلعل ترووص كنهموف رم تارفن هکیدلاقو

 عارف هه شاپ دود و راد نشا فص تولوا مص ئارم یضیکشا

 هدرفن زوقط رهب هدنسارو كناواقسو هتسسوا هدنسارو كروک ذ. فص هلا

 میت ررب زکلای یجشلوق هرق رفن شب نوا كرهلب رب و هلصاف هلبا ىج وق هرقر
 هدنرارو كراج وف هرف وبسشا كليا هظفاح ندتتشت یروک ذم رکمع هلا

 بودا هس راح ندتعجر هبوریک یرابجتللوقهرف ید یشابهط وا هلبا ج رضیک و
 ۰ كلا هظفاح یرلنا ید یار وج هدنرارو

 ( دی ) ِ
 باتا ۳ ررب e N ۳ ی 4 ر ر و

 ا نیت 1 با سند رکب زا
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 ہد ربع ی ا تس و ییاما قاحوا هلا شواح شاو ۵ داریم لاک یموسق 1

 ندر ره را هطروا ددع ر یللا نانل وا ریبعت نوت یسهطروا ربح وا زوتواو

 یعیکسا ندرلسل وا مولعم یلسنو یصاو ردات هر طو برح رشيللا زو

 قق وا بلتر و رب رحم یت ارش

 ( دن )
 كن هطروا رره هلدتفرعم یتاطیاض باخت الاب ندنراحما ڭنەموق رم تا رفت
 شاب ر و اقس رفن ر هةشب ندنراددعو بوسوق یحمل وف هرق یی رفن شب نوا

 یشاب هرواو حر ور و راد رو یههتسوا نقی رو یجتلوقهرف

 یشاب یحنوصکسو یشاب جرعزو یسادتک لوق نالوا یرلافا هر اد قحا
 هن رلاغا یرهکی هلن رلبصڏ نح ] رلبحاپ روح و اغا سطح و یثاب یجانروطو ۱

 و و قم وا لر بلک ن زا دعب یرلام دوو هزاح نالوا داتعم یساطعا
 قماغلا یسهاح یساخا یرصکی ید ندنرادص ماقم هدهلباقم

 ( دی )
 لراه-طرو| نوت نالوا یهتنم هسنغلاغا یرهکی قل رطلا بسح موبلاو

 ارعک كن ر نه رلیجاب روح راهطروا ویشا لر هیلک للخ هن راقب رط لوصا

 حرف وو یاب روچ یثاب هطوا مدت هدهطروا هدنعوفو یبصث یرب

 :هتسواو یسهتسوا نیبعت یسیجقللوقهرن شابوج رک ویرادلح و یشاب هطوا
 كنشادل و مزالمو قفل وا تصف یسقل وقءهرف شاب یسافسو راد یو
 قفل وا ےظن دل رب رک رهن یصکشا ول هیم و اددحګ یر

 )دن )
 تمدخ هنس ییلاهن رابحایروج هتطر زا ناب وا هدنقد رط یعلاغا ی رکيو

 ناسحا یسیماسا دعاقت ندکرک ها یعرکی زو یلباقم یتمدخ هدکالیا
 یشاب هطوا هلمحو یعيدنل وا نایب هدالاب هدنحا رخا ای روحو قازوس

 قفل وا بصن بدنتلایبع یر اسو یاابروج
 ۰ دو ۱

 هب راحت و ا لیلع نالوا ناباش هکلدع ات ید كن ەم وفم با رف و

 ا ۳3 یسهمو نا قح هل روډ بدتر هنن راذلوا ح ورح هدنعوفو

 : قلروم تباع 1



۲۸ 
 ۱ رب باب دحرف دنفر هدف ر هنهلع ه.لعتل ود كنادعا یابعشا هسا ون تولوا

 یدصت زارد تسد هتاها و دصف ءوس ی ردب هدنفح هیمالسا هرونمهضم و

 یدما ندنفیدلوا تهاد نبع دوهشم 4 هلج یغبدلوا تآرج رادم هنن رال وا

 هیدمرس تنطلسو نهر دیأت هی دم نل ود و نالوا هللا دنع نمد ؤم

 هللاا و نامذا باب را ٌهمامو ناعا لها ةفاك نكج ییتربغ ن رق ترصن

 اردا ناصقن رج ملا هقفتم هلک ناطباض و اسورو ناشن صالخا ناکدش

 لح لبحو لاطدا و 4 یه راهم رخ عیانص هشس ادعا ن زادعب

 هب رکسع تردق راسکنس ةلاوح هدننعض لالعمضا و قب رفت یی راهناکنرف

 ناحزا ه همزال ربادت نوا اصحسا هبداهح تعنص یوزاب روز ةلاطاو

 لم هد دنع هلج یقیدلوا نبع ضرف هرم هل موبلا كلا متا یعس لدو

 نونف نالوا مزال هنادعا "هلباقماذه اتنامزیف هسبا هب رکسع توق دادعاو

 صوصنایلعو ماع هدرکءزج یغنیدلوا طونم هلو قشم یهیلاح هب رح
 همکتلالد یم رک صف ( ةوق نم متعطتسا ام ہھلاودعاو ) هدناشلا مظع نآرف

 ماظع ن سقم ةرا شاو ةرابع یل رش یانعم هک ردتد وبع ".دهع ےس و

 رافک رازس هرزوا یرفدروب ناب كننارمضح ماعنلا كالا مهحا ورا حور

 تولوا كعد لدا ايهم و دادعا یرابش قحهلوا رادم هب هبلغ هن رزوا

 یرا هقدنم هاش هغ رش ثیداحا نالوا هدراو هدعاقمو و هلملج تیا وبشا

 مر ديف هتسراو یعیدلوا ع ورشم صا و ملعت یە رح نونف هرزوا

 سا یعیدلوا ولغاب ههرېطم تعیرش یثاب هدلاح ره ید كن هملعتل ود و

 . دادماو یراب ترضح قیفوتو نوع یلاهت هللااش نا هلفلوا مهم ربع
 راتمظا بل طم قفور هل و ندنو هلا یهاشتلاسر ب انج تدناحور

 ءاکت | هنسهصلاخ تس هد تلودو نند سومان ظفحو هبمالسا تل وس

 یعیکشا اددع ندسنعاح وا ی روكي اماصتعا ها تعد رش نیت لبحو

 || كجمدا طبرو طبضو 2 رلادا تروص و تیرومأم ٌةيوستو هنیینرت یتارفن
 | رطاخ جمال رئاد هن راتاسوپلم و هاو هن راص وصخ یصنو لزع كناطباض
 هکرونلوا ناب و راعشا هلمحو وشتایفک نالوا

 ( دی )
 ۱ || مابق ةتسی رک هدنتدخ قللوف مفاو هدنروس حراخو لاد تنهسیلعرد

 | اغاو یلاع باب و یرابشاب قالوصو یتاوعا هرب ادو تعاجو كولب نالوا

 . ۳1 < یسویف ۱
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 4 ورو

(۱۱) 
 ¥ ید رایعیکشا ۴

 تم عاونا رهظم تهج رهزا هلا لالظتسا هدنس هباوجارم بام

 نمایم روهظ كنه دمرسس هلع تلود زمهلدلوا تداعیسو تزع لت 0

 ممفالخ ةلملس یلاعت لادم ناعک لآ نزک نیطالس ورندر وشب

 ا ) ةفاك نیک رشملا اولتاق ( یارصضح نارودلار آلا

 ۱ یالعا هعساضتقا یسنادعص نامرف ( لاتقلاىلع ننهّولا ضرح ) و

 لا لیسو ارغا هبارغ یازغام دیس هبرکسع فا وط نوا ایلعلا ها2

 نوا “زاوا هلرب ارحا یداهح هضد رف ردا صد رک قوس هداهح و لاو

 هن راف وفحم یوعص و راهبشا لح رس "هدمس ر فرط فرط یت و

 نارلدو رارح شایع نا ر ره هشيم و رامدورهق را عط راذلک وشراق ۱

 رامفانادیم نانک رخت هلا راعشیب مانع نک تللعت یرارارک نکش نعشد

 داهج و ازغ درحم صوصحناب و یموزحو مولعم ارتا وت ثكمانا ةفاک یرافدل وا
 تبانع و نوع لنفلح یعاح وا یرھکب نالوا صوصحو عوصوم نوا

 هدخ راوت بتک یرلقدلوا بلاغ هباعصح و ادعا ولردره عدلاف هليا یاب ر

Eسوسو سوساح اد تسد ورد هرف و نینس نکیا صوصمو  

 | هدنرهتروا ردیکو ماصفناو عاطقنا یرلماظن نسح دقع دقع هلبا سونام
 | لصالای هقشب ندنفدل و مارصناو فارصنا مالا لوا تعاطا نیتملبح

 ةلج هدنعوقو رام بولوا شادلوب ول هماسا هرعت یک یس هلج
 کنان راو نساسا قلوا رظدنم ههداراو رهاو رضا هد

 هدنخف یسهعلقیلوبانا عقاو هدنس هرب زج هروم هدنخم رات یکیا یللا زوب كی
 هلیسهدعاسم كتا وذ نابلوا شدنا تبقاع ضعب هدناباقم یراتهدخ ندا ر وهظ

 هر نا رفدلا تصر بیشتر هن الا دعا ك زمان
+ 
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 عاحوا ج. ردتلاب هدامو ندنرلکدتا تداع ی دب رصق هورعو د ز نایملوا

 ضارقنا رادهنخر هاب راتهج رک شل "یماظن یی و رکسع نادقف كموقم

 هدننایم رک اسع یجد ماظتا مدعو یدّوم هنسلوا ضارغا e لجو

 ا طب . رو لو هدا و یاهلا ترا اف يصح سیساوح هغرحآ ندقبجنآ

۳ 



 ۱ ۳ 2 u I ا
 طابت زا خاو لوا هس دام ضبثف هدعاق 2 با هدننب یراتر رطح

 شیپ ةتسویب یزارقساو رارفتسسا كنیکناکیو یکنرکی هتشر نالوا هنفاپ
 ینکودا الوو بح تحوتسم یعیدلوا نم هن اهاوخ ريخ ٌهشیدنا و هن اقداص

 | صالخا دقو راکرس "یشنمیرلیماس ٌهض وافمو یمارکهفطلم هعطق رب رعشم

 مدقا ندنو هليسهط ساب فاطعتا ٌهطسا ویرابانح اضر ازربم ولتاح راعش

 عبط لی” شڪ الح یعوزا حارشنا موهف. و م €0 تسد هدیسسر

 , ةماح ی مایع ا ينعي او 1 ی E یط وط نالوا مع دتسم صاح

 بناج هيلا یموم دقعم نکیا رام هلیسو هغلزادرپ هقطان ضرعم الما
 | باتک وبشا هلغلوا باب تصخر هفارصناو دوع ندنرلهن اربما بقانلا ی

 1 ۰ یدنلق دقت هن رایو تحامم یوسو مقرا ار

 ]| الح یا لایا یی لاو یا لا تقیقح هناس هنعو هنع

 ۱ یر تل و سرس ناس ,تنیزو یمطغ ترادض ماهه زارط قذور
 1 هدنراتابا یهاوخ ربخ تارب رحم نالوا مقر تسار ر ظ وفلم كن راترمضح

 تک دوهعو نیسلع نیتلود طوبنم صیف طورش هرزوا یعیدسالق نام

 هدر دن اه یقابولطم كهلایموم یازریمآفبطت هنیفرش نیفرط طوب رع
 0 کو یعیدنلوا تیاعر هب یزاوت ام همزال تهح رهزآ تویلوا هام

 ناکرالایصر ناش دیشفو سس ؤم هدنن ایم ننه نلود نالواهدنسهاثم

 ناکدومزا راکراکفا مدقا یسالوا ریش هنخر هد رم یندالداصتاو تالار
 | هدفدلوا نایع هن رالقشم فاصنا لد نالوا ناد وغ شختربح نالوا
 "یراد یاب هرزوا یقیدلوا نفرط ناهاوخ ربخ لومأم د ن زا دعب

 فن دقن فرص دينيا حالص نیلم نیترضخ "یراکت اسو نیتلود فالتا

 دستور ا و یرترونت تفد ةه لشو ته
 | تاساوم موفر تلود ةع هشمش قات ۰ ردراب 6کدازهاش

 ِ ۰ دابعلابرب دان موسرح تالا وم موسرپ تیبا هداتک و

 ۳ رداقلا هرم تا
 . رهاط دج هداز یضاق

 مع قم



4 ۰۷ 
 ورم ون

(۱۰) 
 بوتكس هار شایع ندسالسالا ج فرط

 وهو ايلعلا ةمكلا ءالسعایف بولقلا داصاب نينمؤملا ىلع نم ىذلاةليدجلا

 هلوقىف قداصلا دم اندنسو اندیس ىلع مالسلاو ةولصلاو هدعوىف زکلا

 تدالج تانحدعیو هدعب نم نييدمملا ندشارلا هباصصاو هلآ یلع و هدهع و

 ئان یراکماک حر رہا رتخا یراستخح مس رپم باع مراکم باسن

 "هلالس "هواقن ناکدازهش ٌهنادرد ةع“ ماما ناتسرواخ روشک تنطلس |

 ناوجرابتالاو "هدازمش تحنو حات راوازسیهاعج ؛هلاسر ٌهصالخ یهاش

 هدشن رب نابعمآ یانهب تکلع راوس هعتشا رهم ناطلس ,كن رت ر تم

 حوا یرللابا و تلود بک وک و لالجاو تزع ؛یرد بک و ک هعقدلوا رایس

 هیکسم لاسر هلیلترت ین ایا تباحاتاوعدیلواراون الا ضف هدلاک یالعا

 سلح ىس هيم هده تاعلست تاريبعتلا ةيرقبع *هلابفو تای تاررکلا |

 تروص هن رایضاکدنهذ راحتیژلحقرهنابف ضورعم هن رایلاع ساخ مراکم
 هر تلود صان هرف هکرداتا یاس هولح هلهجوو داّوف قدص ٌهنسح

 ناسحالاو لدعلااپ یماب هللا نأ روم نامز نطالس دن زک تا ول |

 نیطالسلا عربا مهلدعاو كوما عروا مالا باقر ثلام مرکمو لصم ناطلس

 هدابعو هللادالب ظفاح هلا هک ءالعاىف طبارلا هللا لسسیف دهاحا اضف و

 لاصلنا دوم هاشداب هداهجاو هداسح فیسب ةلظلا نع ّهَععَصاا لقنم

 كن راترمضح نمدنفا ولتمارک ولتردق ولتک وش لاصفلا ح ودم هاشنمش

 ها وخ ريخ صلح و ندن رلهنارادکلم هيم فراوع و هنارادحات هيلع فطاوع

 ناسحاو هلاحا هنسهدع قدص “دمع كن راهابہتشا ین یو ج لابقاو

 اسک اهن رايها وخان شو صالخا شودو یوتف *هلبلح تمدخ نالیروم

 ظح بجومهدنراپماسدف و تمرکم دز یصوصخ اضب هپ تعلخ نالیروس

 یتیدل وا حالو سکعنم هن رلافصم تالق یال هند او رشم یغددلوا قوا

 ۳ یاو تارا ا باا ایک لوا روا

 هباتک ةعورم ندلا اعات ولف و مانا ید ا وف ةعرم ةطم لا

 زادنا تشزو فا تك یاری قنور الاح هل راترضح هماصقا و

 حفار ماشسحا ریس ماقم دنلب ع نودرف مدخ ورسخ یهاعمج کن را



 ۱ ب ما ید كيلا راشم یمللاو دادو ینیدلوا هدکعد
 وبشا هدفدلاق هلخادم هن رابصذو لزع بوقبج یلا كنولناریا ندرلناتسدرک

 رب رحو یوک و ےب ایپ هسا راناتسدرکو هلق موقر یرلاشاب ۵

 ندنرافرصتم هلغلوا ترابع ندبصنم جوا قرهلوا یرفاصس باهذو
 توشر ضرع نوڪ ا لیک ییسد رب ندهروک ذم صام یسادعام

 ۱۱ ربب لا ندتشدل وا قول تهلا راو قوب رک دک دا ا
 | ندمعاق هنر ر یرلناتسدرک و قع اق ینیرا هچقا هسلک زویجاقر بو دشک د 7

 هن یرلاصلا ورارف هنفرط ولناربا هدرامدقم كن رلاشاب ناتسدرکو ترابع

 ۱ نیا هتک ر نیما تان ندا تب را وداد

) ( 
  یسهماق هعطقر نالوا دراو هن رارک اج هعفدو كهبلا راشم یسیلا و دادغب

Oیر هناقوفتم دو ما نالوا هدر زوج ۲ ۷ لب راهدازهس نا ربا  

 هدازهش كردن ولس هن رط لثملاب هلباقم هعفدو ندنغيدلوا زال

 یتسالابو رب رګ یتباوج كندغاک ندا دورو راد هداوم ضعب ندنفرط

 لام هی رام هدب رالا یدغاک و هد هدا ارا ریس و ریهع هلل رهم تلاا

 هدب اب و نر هعلاطم ییب راکج هدا ضرع هدنص رعم تاک ردنا

 جد ندمهب ارک اج فرط كاص وصح قفلوا هنأاقو یسومان ا

 یلعهروک ذم صوصح ۰ رداساقلاو ر رک ییسهدافا و ضم هلام باب

 رم ا یاب ا ودك يو راجا رر اس ما لالا

 3 هراکم و هسفانم ب ویل وا یشر قج هنق و ط هکلم تعلصم و هل ودهدام و هلغل وا

 | ضرعم وللو شلوا تیاصازکسشع اهل وش هملاراشهدایو هلغلوا ندنلسق

 هب ولنارا نوا نالعا ییناش مظع هسرولک مزال قلزاب یشر ون دی

 هنب رلیداو كلا هلماممر هدای زځد هرکص ندنوب دوخاب و كمر دتا سکع

 شیاتس ندنغیدلوا مهلارک اج مولعم ندنرلانتعا و تفد لاک هعما رم هلوقمو
 ٌفعلاطم قتمالزای باوجر چه ههبلا راشم قلعتم هصوصخ و بر, 2 1

 | ترضعنامرفورما هدلاجرهو هدنابلوا هل فلوا بسنا هروک همهنارک اج

 ۰ ردك الا یو
۱ 

 چک ومو # ۱



 یتکش هلبا راست کا كموقرم رادرسو" كلی یتیراتجهلا نالوا
 , یکودا لقخو نونظم ید قلوا دا TR ندنغیدلوا ۱

 ( دن )

 هر ده هج ولتلک هعو د یکیا رب هد 4 تب هاربا دهع لوو ۱ e ندنفرط ۱

 ندنفیدل وا شمرک رکج سری ترف هاب تولوا دا وک |

 هکاسماو تسح عبطلاب ثان رات رضح اشاب دواد یسیلاو دادغب الاح

 هد سمعاد یمردشواص هلا سس ےب یر

 ها لئاسو ضع هرزوا كغا ناه رج جد هدازبشو اش ۲

 فارتعا ځد كنسودنک تروصو و یرقدلوا هدکعا طلست هات ۲
 یشرب ندناتتسدرک هسیارر و یش رادقموش قوس قح تولو ید

 تناعفدلاب ندسنفرط هنطلسلا بان هدرلتروص زافلاو زا ا بو
 رووا هدا هدکعا هدفا دیلا ریشه کدر رک رخ

 كنولناربا هدنروص یرفدلوا عطقنم ندعفانم نانلوا رابتعا ورید هنس | "

 دادسغب بویهر وط تحار رحم Î تاکتراو عم یعیدل وا لوب 1

 ندنرلحصا ندیدم هنرلل وف یی رلاشاب ناتتسدرک ید هلا را یسالاو

 ید ندنفرط هدازهش كردا اهلاو زارف فرط نارا رالف رس

 هدر ورتدهنتس یبا نکیآ هددادفب یرازک او یقحتهنلوا ما ا ول
 هد هسا شم ردناوک هدادغب ندنفرط هدا زهش اشا هللادبع نالوا هرز وا تماقا

 كلا راش» یسیلا و دادعب اشاب دوم هداز اشا دلاخ نالوا هدر وک نوتلا

 . یلکو راتفرک هنسولغو موحه كنتربشع یرید نالوا هدفارطا لک ا
 ندنساکلا مویلا بودا رارف هنفرط هدازهش راجان امزهنم هرکص ندلناقم

 هرندبا رارف ندنراشاب ناتسدرکو ینیدنلوا هماقا هدلح مان فش

 هدد دا هدکشا اطعا شاعم ناموت كي قلا شب یونس هللا راشم ا ۲
 دادفب ید هدناوج تودا ذخا هلبا هلیسور ندرلناتسدرک هن یهچقاوب

 ناسراو نوسرچاق بودا هرادا یرنو هسیا یتجاح یسیلاو
 || یراندا تلاخد ههسنارا تلود قحا ردراو جرو هن هکلسب یی رلاشاب |

 . ردبا اضتفا نشو یراق و بیس هاضمالوا ندا راهش ید رطو در



 ی ونوس و اه كروس هککیدرد و اصقاو ید ندرکاج فرط

 رکو هدنرافرط سیلفت كنول هیسسور هروک همناستیفحت ےب نکل رونیروک
 | راو یرکسع یرادقم كی شب یمرکی عومصلا ثیحنم هد هاربا دودح
 رس هدنسهلاقمو ردا لاسعا یرلنو هدفدلوا براسحم هلکزس شما

 زا هلیسهناما رکسع ردق كب مرکب شب نوا هدلاح یدلوا یفاک زکدوحوم

 ۱ هلعتلود د یرکسع راد لوا و رب ییصم یظفح كنتلود نارا

 | تلود هدرکنادخ قحا رولپهدیا بیئرت ندنسیلاوح صراقو مورضرا
 1 1 ا رکسع كم یللا زو هنلحاو س هن وط هد ولوا تراخ هلا هناغع

 ۲ یر رولتهلوا 0اا ۸ دلش رد كنود نارا دقو ىدا

 | رادرس هدکدلند رولوا نک كمردنوک رکسع رادقمهنو ندلحم هن عقولا

 || لو ردلکد هللا رکسع زکلاب یصوصخ هناعا بویمهلو زود هيلا یموم

 | كنهیلعتلود هدکدلیا نانع فطع هن رایداو رولب هلوا هدولبا هراس تهجو
 یه مس ردق و یجاسحا هب هن اما هلا یرخآ تاهح رکو ها رک

 ۱ طئارش نالوا دقعنم هد نیتلود نامه هرزوا یساضتقم زکعلهاوخ

 | كتافاصمو همازلاو عانقا یهدازبشو هاش هنسارجا “یعامت كن هلاصم
 ]| لعاندنو هلغلوا قاک هیمالسا ةعماح تهج دنا مادقاو یعس هنرارقتسا

 E قد لب شا ربا نو ااه ئاو )زالو ی ونغم قالا

 تولوا طوبضم یرایضعب ندنابیصو ناوسن هدندب ناربا مویلا شماشوا
 | هدند ولنارا ید رفن یکیار ندنسابامر یسارق صراف نکیا هدر رت ن

 ارا ند ندخ رب عا اهدا یراق ك واف ءا وا

 | هدنشاهنو تاقوا رارما نکشملوا دهعڏ هنکح هر وو و 9

 | رعضو و رایدردشواص هلبدراب رذع راروبغیک هنراباب راشلوا هلسم ورق
 ۱ ارد زکتسردبا تسه هنیظنتو هبوست كروب هلفاوا دهع فالخ نوت
 ا دداا ه هبنس تنطلس یالکو تد نب یزکنراک نالوا هدنغلهاوخ ريخ

 دهلح م مان قاب راد هدوربا تعاس نواف لرهلند مردنا

 ولاتومارچ قاطر هلو ندنزو قلیوکتسار ۰یدنلوا تفراضو عادو
  همهناک دن *هدرکنرص یراراوشم و لاح كماحما هاطهدهسیا شلیوس رازوس

 | تراتبع ندکمروش ییراشیا ودنک هللا دقنل و و ندغوردو بذک هروک



1 ۷۶ ۲۹۱ > 

 ندنرلارجا كنطئارش یداوم ولنا ربا هلب وب ندنوب ید ندفرط مزب بويل وا
 ود مکجهدیا هداقا هح لب و ید هب دیس اس یالک وو رونل وا ضاع

 ك ییسیدنفا موفم رادرس هکوب یسب ضغوط هدفدنل وا هدافا حات رارح

 یرلتکرح وب كرایکمزب ردهدندب قح هدرایش كکیدلب وسو رشا باضغا
 انها تا ه ردص ندقدقبح یاو 5 ردیاکترا دیابت بوی وا هلماعم ها ود و

 تودا تاقالم هلا ES بلا باب ه دم ر و ص ند زرت مکجەدیک هنعلل وق

 قردلوا هدای ز ندنکیدلی وس كنسو مربشلب وس هلفارطا یراص وصخ و

 ن و مردا ید دهعد هکمردتا تعارف ندرایشو توىلي وس ید دهاش

 هعفد و و مرسلا یتافاصم اعاد ندیم دل وا یهاوخ رخ جد كتل ود یکنا

 تادحرس ضع نکیغ و یس انعم كنه رام نالو عوفو ر دعا تسچ

 تودنک هنج وک كنهدازهشو هاش یرلکلزسلمرح و تاندعت كس ا

 ماض ر اعطق ےب یدلیا ولس هنسیداو ثالسوهلا و جد هنطلسلا بان

 هلب و هلغلوا قجهلو یني رب ردق مکح نکل مدشلاح ید هنعنم بویلوا

 هیعالسا تلود یکیا هذه ةلاخا هدنضرا یور ۰ یدلوا شبا رب قحهیلوا

 رولب لوب یب رات رطح ناغع لا هاشداب و یباعع هيلع تلود تولوا

 هدنسهرک اذم هطاصم ن و زردا فارتعا ی هبنس تنطلس هرهاق هوقو

 كصوصح و و مدیا ردبا نایمرد یفافنا ثنشیلع نیل ود مد وا شغل و

 قاسفا و و مردبا اجر صوصحت ندزس نس هدافا هب هبلعلل ود یالکو

 ید هزس هکلب هلفلوا یب ما صخا جد كن هنط سلا بلا نص وصخ

 نود نکل یدلوا یشراپسرب هل وب كن هنطلسلا بثان لب کمد ر

 ندنفیدنل و برج هلا لاوحا قبا وس یغیدمهلوا ی هر كفافتا هدننلب

 یا عادقسا طق ندنفیدلوا ید مت ر ومام هب هثحابمو هرک اذم اد اکو و

 قافتا رب هل وش بوبلوا فلکت هدقافتا مکیدید ےب هدک دلید یدلر دش واص

 یلود ناربا هن رزوآ ول هبسور نالوا زکرتشم نعشد هک هسشل وا دقع

 ندهیلعتلود تلذک بودا اشامت هیلعتل ود هدقدنل وا دهع ضف ناف

 نیتلود قردیفلوا ریس ندنفرط یلود نا را هدنروهظ دهع ضقن

 ع وقو برح هللا دهع صقل ندنفرط هیسور هنن رزوا یسپ رب ندنتیلع

 هلکع دزال وا ترم هدقافنا هل و هسللوا تنواعم هرکیدکب هدلاح یغیدل و

 ج



 1 كطورشو دومع نانلوا قیثوتو طب ر هدعلص نالوا برح عجنمنکلزلیثد
 . یقیدل وا ندنساضتقم یسومانو ضرع لراتلود نالوا هدهاعم یسارحاالماک

 ۱ رد وشایمد یغیدل وامزلتسم یهصیقت نشد یماشامدع س کلا وللنم

 . دقعنم دنیاو باب هعفدوب هدنن یتلود ناربا هلا ماودلا یدا ٌهینس تنطلس
 تولوا یاننعودامدتسا كنلود نارا یک | كنطئارش هحاصم نالوا

  تنطلساشاح ماشاح ندنغیدل و ااغ ور ندزکف رط ی د یتبغرو بلط كن هطاضم

 شلوا بغار هعلص قرهیلوا یثان ندنزح هل وکر هده راح رما كن هینس

 فطل راهش ورندهنوا كن هناعع هيلع تلود كعا هلماعم هلا در هتلودر

 تج مو فاتطلارح هدنرتفح نین اح ناتسدرب ز ندنفیدلوا ندنتج مو

 هبنارباتاسقل» ونازرا هن اهاشهینس تصخ ر هب هطاصمقر هلوا رج وم یپللا لظ

 کلام راناتسدرک نالوا هناهاش ثوروم تم قردنلف فاعسا نهر ید

 شب راشا و قرصتو طبض نودا فرط هادف ذو پڪ تحل ومرپ
 | نعت تدم نوک شقلا هنیاسل و هما و ط ورشه یرلماغل وا نکن ندنفرط نارا

 دادن و لالتعاو رذع عاونا هدننک و هلراناتسدرک وریند هنس یکیا نکشفلف

 ندنفیدلوا هدقْلوا تقو رارعا قرهنلوا لادحوتح نوک انوک هلیسبلاو

 رلناتسدرک طورشلابسح و یعفر كلاقو لبق نالوا هدص وصخ و ادعام

 شلکهدادفب ارومأم ند هینس تنطلسفرط نوعا یصیلضت ندنابنا رب *هلخا دم

 شفل وا تقرتهام شی هندورو كن رومأم ناربا نوسەر اذم كنهدامو و

 م هیعطق تب حب اد هرلناتسدرک مب ز وا ننک داش هرکصندن و و

 ڭنفرطنکنشهرون وک هزز ټ یب لره در دف وقوم هن اركب هنطاسلابئانردق وب

 نالوا مولعم ید یرادسقمو موهوم یرلمک بودیک هنناغالتواو ناغالیاب
 اوکو یتفیدنلوا ذخا نامونكم یتلا نوا كرد یسهداع موسر تاليا

 ناتسدرک اذه عمراروبهدا دا راو ناب یتکیدمک مزالهلخادم هناتسرک هلکنوب

 هلاصم لصنو هلغلوا هدکعا دایرف ندنسیدعت كنولنا ربا اشاب د و یفرصتم

 هب هیناغګ لع تلود هکلحمرب مدمهیاک | یتغیدلوا طرشو دهع هلو هنو
 ]| ه دکل ودو رولوا هلهحوت هلخادم هنعفان هن هرکص هدي ونلوا رت اطش

 قتاموتر تالا, هکردراو جابتخا هن كنهاش نارا رو شیفا لصن

 تکرح دما ود تالماصم وب مکیدلی مب هیلیا ذاختا تادراو هنس هن زخ

 یوشو زاللق یشرب داقما نی رق هرکص ندنو هلفلوا ندلیبق عنصت بویلوا



 تیر

 یو سس ی واھ

 مدع هژیدرس تراز تلع هل و هلغلوا ندرت سم نا در یدرو

 لرلناتسدرک كدهناو ندزعارک اذم تیادب رد-دک رح فالح د فک

 ییهدام و هدن س هجان یدعش نکیا هدف و [ تمد ءاز ۱ تین

 شا تاب طلو هباک "هلخادم نالوا ی ندرک دارا

 رصح# هنسارحا هلداوم نالوا طرشو دهع قفاوم متیرومأم عب یدل وا ۱

 هدزک رم و و یز تکرحو هلماصم طرش رافمو دهع فالخ لز تول وا

 ناب و هداقا هد رع وط دنارضح هس A یالک و یزک رازبصا نالوا |

 كښل ود نار ۲ تولوا ربعتم یسهلج ۰ هدیکبددیدلاق م 4د دهد ندکیا ۱

 رددبشت یتافاصمو تالاومو فلات یس كال ود یکا لا ندزس

 فرط ماش هش راک دید یدنروک ریاغم همهظحالم زک رازوسوت زم

 قولو لاک نالوا هدمهنازجاع قح یلاعت هللادج می و وم ال ندهنثس تنطلس

 دونم ںدلاټم قیدنیصتو لاوحا قیفحت هرزوا ,یباضتتا دم ۲
 ممقادص تمد هغظو كعا هدافآ توردلب هعامت یتایفک نالوا مولععو

 كنشود نارا تافاصم را رفتسا رددنعب ندعس وافخا و ل ک ییفرحر هلغلوا

 مع یه كطئارش د وعم هد تنار نیل ود هج ر دفن یعیدل وا قوام 1

 لا ندنفرط یی رومام ید هلق تلود ۰ ردا اتما وس ا

 تولید ردرهاظ یکحهدیا نو هنعف د و ۳7 هسروک هع وقو یش دی | 1

 لا عورد دم ود ره ةا هد هدا راستش ا رادتا دن زارا دقتل و ماطر

 هن رال وقر لصا ا قرهلوا بم هن راما رم ج ورت هليا هعدخ و لیحو فولام
 نج ود یه اک ەد تماقا هل نار أ هرکصندن و وندنغیدم وازناح داقعا 

 ۱ تع زعندنه ر ط ناور هلع وا شغل وا تک ندر رت ندنغیدمل اق تیک و 1

 هدوقدنل وا تاقا هلا ناخ اسد وادم لوص ولا یدل ها ور یه هنفیدنلوا

 راد هنعدنل وا قب د وعتراچ ود ی )اطم ضعب كس راګ ولن ارا م وق ره رادرمم

 و کیا بت ولب اک نوا ند ر 13 اح فرط هدکد ویک د 1 1

 تیوروفاصنا تبولوا یور كن ها را هم تلودو ىزادرسنا ورور ۲

 ٠ یزس ندنعبدل وا زگ وه زکشدل وا راعشد رهس ید هلا تج و ینادمو ۱ 9

 هروک اک عاقل دعب با تیناقح و یاصذا دعماسیعا دافا بودا بصن اح

 تببلاغو یراح وری دع دق هلاصم و 4 راع هدیش رادل ود رس ررب و ینباوج

EEN. |جد  aتشم  e۱ یر اکو هل غلوا یر د  



 | یفوتسمو یدهم ازریم یضاقو مساقلاوا یماقمماق یسادرف نیفاوا شغلوا
 | کو هلبرلک هب هناخ منيدلوا عادولا لجال هل رارکاچ یت دم از ريم

 دادغب یرلبانج هنطلسلا بئا ندب رک اج فرط هدقدلجا ثح راد

 ۱ ا دا کا یر دنا یخ هطورشو دوهع كنسيلاو
 یسکع هکلب بویغلوا تیامر هنسارحا كطرمشرپ ۳ د ندنفرط ینلود

 نوحا كمايكج لا ندرناتسدرک قلود نارا هلتروص و رو هنل وا ما را

 || راد هترافدلوا هدکعا هتشررس یییدانسا تاثدح ضعپ هنسبلاو دادغب

 | بان مکیدلب مب نکل روهلوا قدصم یللاوقا كيملا راشم یسیلاو دادفب
 فاو داضت هدنرلنس ییالوطندتالماعم ضعب هلیسیلا و دادقب كنهنطاسلا
 هکدع هدامو و یعح هیلوا سبقم هرخآ داوم یساوعد ثالم هدهسیا راو

 . هحشاسمو توکس هدیابوب هروک ه هیلعتلود یلصاح بویمهلوا عطقنم یدلزبس

 | هنجانم كنولنارا هد ص وصخ و و یغحهبمهلوا روصتمو نکع هد تور

 ندنعسو كن راترمضح یسبلاو دادغب تقفاوم هنرلامدتساو تکرح هروک
 هنسهداراو سما یارجا كن هبناقع ةیلعتلود نالوا یعوش بولوا ح راخ

 یلودناربا ندراناتسدرک و هکمادام و نودا را ةضر رف كانا رادشا

 یخد هنسیلاو دادغب بویلاق داقعا ه هنسف رب هقدلوا غارف یوشتسد ًابلک
 قرد سم نددهع راد ی الا یغیدلاق لح هندانساو وزع یر

 هبوجادهع یتفاومو علت یسهلجج هدقدنلوا داربا هلبا تامدق یخد ماطرب
 تروصوو هنلیدبت كملا راشم یرلمالک ةکلذفهلبا زڪع راهظا ندنک راد

 قرهنلوا دد فک د ندنسهدام موسر كنات درک هسبا رولوا لصاح

 لروک ذم صوصخ هلئروص دهعت هنغح هبلوا بعص ناتسدرک ن زادعب

 هدسلحم لوا جد یراودنک هسبا رولب هلرب و دنس ندرک اج فرط هن دهعت

 ا یرارک اچ درک دلیاهدافا ًابعطف ینیوات رومأم ندهنطلسلا بئان هکمرب و دنس

 ردج راخ ندع رومام تلوسزوسر هل ود نوجا صوصخ و ه4باقلاب ید
 لدبتو زاسلوا چیه هداموب_هکعهدا هدافا هزس توش ندمکلودنک نکل
 ندن را هن اکو لم هح: ةع رق لزع دنفا نیمز یورهفیلخ ترضحماظعیارزو

 دیو اسم رر ق وتو بفقوتم دن روا دلع ازا نا حوت
 | تموکح زکداریاویشا لس هلی هسا باحتایلیدس هلبا یرخا تهج اضرف

 | كر كرلناتسدرک مهو رولوا بجوم ینیربخأت هلی ساضتقا هیلخاد روما
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 یقماا 7 شا ۳1 نو وا تو هشب رورم تدم لوط لوبه

 نر وک یکلهديشک بعت هلبنهج یلولحو برقت زور زور ځد كناتش مایاو
 یکددار و تضخ ر دمهناک دن تع نع و تدوع ها ندنکی دنا

 ها وح هن رب رفت كلا یلوف نیم موق ید یتادافا ضعب اهافشو

 ا نان لود نخب موقرم al دعب نغلوا روك ذمو ررح یکیدلیا

 ا قفا وم هب امدتسسا مع ام ب همانا وج كن ەنطال لا ئان ا

 هلغلوا یک واز ظذ فرص نانلوا بلط نوح ا رناتسدرک الو 1

 هارو مز و ردن یرهدافاو شرایس اهافشو یرلهدارا هّرس هدباب وب ۱

 ځد نس هددادعب امدقم یرزوسو هکردشلوا لصاح هرم ند مالک أ

 نس كحهدا لاقو لیقو عارن عفدو قحهلوا ت نرم م بویلپ وس |
 دوا لوا ددر تنه شطلسلا فانا تر وا ن

 ذاا دنس هدنو مدلیا راستخا راحات یکلک ها روت ی ندنکیدلبا |

 هکر دوش یسهدافا هزس كنهنطلسلا بئان هدکدلند ردقوب زوسرب قجهنلوا
 هءاقا طی و کاح هراناتسد 3 ندفرط ردق و مهلخا ذ» هرلناتسدرک شب ۱

 هطرشو د هع یرلتمضح یسلاو دادغب نوسلیدد ی هکرویغلوا

 ةلعتل ود راناتسدرک و مردا تیامر جد ن هسردنا تمرح > هزب و تیامر

 ندرلنا رلغر .نانل وا بولطم هلغ وا درو كر هلا نوا دءاندهع ههنا

 ناغ الباب یتالبا كفرطو ۰ ردقو تحاح 6و ندنشدلوآ قوقا 

 یرل دام موسرو ردلاحت یرلغل وا منم هاب راک بودیک وریتدمدق هنانالشقو

 اندک یو نام هادم هاتسد رک ندنو رونلا ید ندف رط یا: زا

 ااا 3 نوسزاب نیاوج هکزکتدمووتک تار ف ندد
 | كتلود یکیا ردفا هلغلوا لماش ییصخر هزکتد وع مر ییدردنوک هزس

  یاوشو ۰ ردشٌا هلاوح هزکتارد زس یتنافاصم ةباقوو یتغلی وج خالص ۱
 مرکدنز بویلوا یشر ثدح یسه دام موسر تالبا و هکعهدنا هدافآ هزم |

 ید نب بولوا طو مع هنس هن زخ كنهاش نارب رونلا" وردنا نا ,

 هنسس هنب زخ كهاش هنطلسلا بان یناموت كی یتلا نوا نکیا هد هناطلاب ۱
 ماقاو هدف هدیه ظ.لع ناعا نالوا ص وصح ا ودیدلیا ماست 1

 ردق هدودحو شمالاق لحرب ههرک اذمو هژحابم ه 0 ندنو بودبا لاقع |

 نسب e یھب كن هنطلسلا بئان هرزوا ڭغا لاصپا



 ید كن ویلا u قو ا اعطق قلعه هئموس ز اتو
 . دادفب تولوا توسحو ددرتم هن راشخا تحاص كناهاشنامرک ینرصتم

 ۱ تماشا اهر ىد غرو تانك هاقنالوا يدر و یند مالس هنسیلاو

 دعباعف قرهنلوا د فک ایلک ندرلناتسدرک وبشاو راردبا ر رع قرهلوا
 . اطعا لراقر مکیدلیا بولطم نلععو نیبم یتفج هسیفلوا هلخادم هل .دهجر
 | نب یراقر روک ذم هسرارازاب دغاکرب هرارقتک وش راب رد یواح ییغیدنل وا

 ۱ تدوق نارد ناعتسالاب ید یدغاک کید رد وک:هنلتسیلا و دادب
 " تقبس اد يدع ندداوم نالوا شل وا وزع هنتسیلاو دادغب و مردبا
 ۱۳ دوم یا لر نا بزل یظتام طخ دنیساراو نما

 ید دنس رک هسرنساو رونل وا دهمن ندزفرط هنکح هک هدوحو یر

 ۱ تافاضم هدنس تلج نتتلود تولوا یعانقا .تروصو دتشيا :بولب رز و

  هتدطلسلا تئات یمادافاو رولوا هتسراو ندنرودک د تالاومو

 | هلاوح هکتار اغ هل زس ید ن زسردا نر رلرصفت هن رلت رطح

 ا لا یر جاو ارا ااا مازا ناو لود
 ۱ اناا ل ولزا ادر شل وا ریل ماقا *لردیا ناو

 زکس نوا اقر هندورو یاوج هلغلوا شاراتیج راباج هللا تارب رڪ
 بلا بولک هر رت راز هلرررکاح نددادفب هرکص ندنرورم نوک

 || هلتدواعم ناخ لوق نسح نالوا شعا تعزع هتان كنهنطلسلا

 ا هما نوع لالا دراو یرمهوا هت رک اج كهبلا راشم "هدازهش

 بولوا یعولعم یتالیصفت كنارک اذم نابلبا قبس هلا قت ازرنم قوتسم

 او ی د رخ هلا ھم نالوا دععرم هك شاپ ناتا نود

 ساف كتوفصو سوی . هل اق و دلار ھ ندنغیدل وا
 ۳  بولطم هدد یدب فتو

  تویقلوا هلخ ادم اد نده داعم وسر هر هناعلس روماو یکودا اعم و

 دوو هر رث و تد ا كن 9 و ید رعد ایفو

 کت سس سس
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 ۱ اشاب دومجم زسرویدلا لیصح ارجز نداشاب دومش بوردنوک رارشابم
 رد فرصت كنغاصس ناباب ندنمارک ناربمریم كن هياعنلود بویلوا ىح ویق

 هده املس نکرولک ند دادفب لکد یسهدافا كنسیلاو دادغب رازوسو و

 روداناغف و دایرف ندنسیدعت كنتلود نارا هلغغلوا تاقالم هلبا اشاب دوم

 كات البا ناتسسدرک هکه دام موسر زککیددوش مدا لاوس یثرب ندزس
 سفن كنلود نارا هقشب ندنو ردقجهنلا هلیسسلک هزکغالپاب كرس
 یازرم هدت دلشد ردیهو ردمراو یلاطعو تیام ند رنات دد

 ندهیداع موسر وبسشا ربخ ندزغارب یسیکیا یدهم ازریم یضاقو موف رم
 تلطمر ندن اتسدرک كب هنطاسلابئان رک وكهاش رک الصا واعطق هقشب

 هن وکر هنکلاغ كن هیلعتلود طرشلا بسح رلناتسرک بویلوا یزااعدتساو

 كنو هدلاح یفیدلوا هلو ید یرارک اچ هدنرکدید ردقوپ یرلعمع رظن
 رولوا لصاح هللا قش یکیا یعافدنا ایلک كالاقولبفو و یمهنسح تروص
 ۱ ۰ ردلماش هنفرط هدام موسروکنوج

 ناتسدرک هنو نوسنلا سر ندرلندیک هنغالشق كدادفپ ند زکتالبا ازش

 كفرط یکیا یرکید قشو ۰ نوسالا ندرلنلک هزکغالیاب زس ندشالپا

 زاکد كج ردن وک نب زادعب یتتالیا ناتسدرک زب و نوسلک بودیک یتالیا

 رانو هدکیدید یرولاق كجهثیلیاو كج هد ر هرکص ندنو رازلگ و
 یمراف ناسل و علو فاّرعا ود ردق و كح هلید حق هدنروص یعيدل وا

 زامهنلو باوجر اعطق ندنفرط هنطلسلا ئان هتسهدافا وبشا كنىدنفا هلا

 تلود فرط ناتسدرکو  یدعت موقع یازریم هرکص ندچه#ت هن ر رب ويد
 زس رول وا عناق هلهح و و ردا داقعا هلئروص هن ندنغیدنلوا رت هب هناغګ

 یصوصخ یدرو لر ههبنس تنطلس رانو ردزوس لصنو هدکدبد

 كنان ےساق یچلیا ندنفرط یهاش ناربا هلزمدنفا ناهج هاشنهش ترضح

 اقا راع و یی وارد هصوصخو كنهماندهع یکیدروتک . هتک و رابرت

 قلوا زکمولعم یغیدنلوا لیدبت ًارخوم ندنکیدلیا روهظ فارحنا ضعب
 ردیسهدام د فک ندنلخادمو عفانم نالوا هيف عزام ىد

 یساعدارب كنلود ناربا ندرلناتسدرک هقشب ندنموسر تاليا هکنوچ

 اعطق مز ندناتسدرک سفن هک هزغالباب مرب زکتالبا هکمادام ردقو

 زکسعجا ر ههیناقم هیلعالود دهعو طرش بجومر هلغمالوا زع ولطمر



EMF 
 ط كرم 0 2 ندن اغا تب رو هام رافاکا فديوا امدا ندزفرط
 3 5 2 روماموندنکیدلیا نام ییفیدل وا فوفوم هند هدا را و یار نط ےس ای ئان

 كن راترمضح هنلماسلا بثان ندنک ودیا طوهنسارجا الماک كطرشو ید

 || هترتورمو تدن اقح ٌهعرک هعس یراقدلوا فوص ومو لوبح نالوا زع ومس
 | مس ندا ددګ هد هلع تلود یکیا مدام مب لداک هارو !رارنغا

 ٠ دادبتسا یلاعت هللاءاشام ىلا كنهکرابم ةخاصم لديك اتو. دییشت كنوفصو

 | ید نالو ا ا رلترضج ینیلاو نايب هلفلوا یرارقتساو
 ثكنط رش دودح .یاها ورئدهنس یکیا هدهسیا هدکعا تمذ ءارا یسودنک

 تفکر نواه همان دهع راغم یسارخا مدع ندهبنارا تلود فرط

 | شلو عوقو یش ضمب ید ندشن اج هیلاراشم یسیلاو دادفپ ندنفیدلوا
 | كح هلیسهدعاق لثلا هلاش هکوب یسیرغوط هسنلوا ریدقتو ضرف
 | یسهلج هکر هراس طا شو یرلطرش حاج و راوزو راحت ارز رولپ هنلوا
 || یدر كراناتسدرک یی هشاس دودح یاشا ردن اعقوت كنتلود نارا

 یاز ربم هدک دن د زالوا ید ط ورشم هال وا ط رس هغل وا مأوت هژمط رش

 ۱ تودا درو لو 4ب هلع تلود فرط یراناستسدرک یتلود نارا موق رص

 لخاد ید هب داع موسرو ردقف و یمهلحادم هن وکر دعشذ ندنسهبداع موس ر

 صوصخحو نیعع یش نال بد طرش ندب رک اج فرط هدک دید . ردط ورش

 ج ردلیم هد را همان دهع یظهمل هدام موسر تکیهدو رول وا هنن رز وا هدامر

 ندنماشحا و تاللا كافر ط نوجتتولواهز ۳ ۵9 رب ه.دنلید كط رشراناتسدرک

 عوفو یعازب كس رله دام تاموسرو رول وا نج هن اغالتواو ناغالیاب

 ۱ | ردترابع ندقفل وا هراخم هدننب یسیلاو دادغب هلباهنطلسلا بئان هسیا رولو
 ۱ راو نمهدام موسر ناموت كس قلا نوا هس ارس راد و طش اکو

 هاکوهدایز هاک هلغلوا ترابع نده اخ یرلکدد تالیاو سرود زرولا

 كي تلا نواو ردا لوق عوطقم هلهجو ه هدنروصو رولک ناصم
 یعر كت الیا رادتمه هسنلوا باسح هلغلوا كعد هلا هسیک كب نامون

 | دنن اغالتوا هنسیت ریشع تاج طقفكن اتسدرک مت ايق هدیاب وہ مب رولی هلوا

 | زو "جاقرب یحدرانا رول و و تعلخ هنساسور ندنفرط یتاخ هنس بودیک

 یی ردب هل اتسدرک هسیازس قحهنلا ندرلنا هسرولک تاليا مهو راو

 هک رارشابم ۴



 دودنک ندنههدلوا یتبظوظحثعاب هج هقشب مهنازجاع لوصو هزز رتو ا |

%# ۲۸۳ % "ِِ 

 تان ونی دب نه م هن کد تیر ومأم وبشا ند هبنستطاسفرط هدننعک یدسشتوآ

 ی
 یی راصوصخ یزاونناممم و تداعرو یمهناک دن تاقا لده هک هزر رت

 هرزوا لاح و ب ودنا راعشا هن رار ومار دمو هبازریممارهب يود نالوا یا
 یروما ربدم موبلا كپبلا راشم دازېش هرکص ندنکیدلیا رورهزور دنچ
 یدعش ندهیناطلس بولک هب هناخ میدلوا رفاسم قدم ازریم یوتسنالوا
 دقت دغاک هعطقرپ رەد را و یهر هزس كنهنطاسلابئاب هلغلوا درا ورایج

 تالاوم نالوا هدنن نیل ود و یزا ونام و تافتلا زر هی نیکغا

 هد هسدارا و یشهاوخ لا هناقالم هلب رارک اح هرکص ندندهمم یتا رقفكنافاصم و
 فرط ندنفحهلوا تد« زاردو لوط یتماقآ هدیهابش دز تان الا ی
 موفمهرزوا قفل وا ناب وهدافاهسیا هره تلاطم قح هنل وا ضع ندب رک اح

 هدنسهناخ ید موق میازرببول وار رج یغبدلوا شا رومآم ی قازرپم
 هنسسهناخ كموقع یازربم یمادرف ندنکیدلیا رابخا یتغج هلوا سل
 ایا ر وعام جدا یدزیه ازربم نالوا هدنماقم یرازکتعنضاق بولت راو
 ندنفرط هنطلسلا بئانموفرم یازربم هدفدنلوا سلحم هيل هدلاح یغیدلوا

 هنت ارق هلباجارخا یتقر تیر ومأم ه هلاکم هرابعلا یسراف نالوادرا و هب ودنک
 فالع دن را ووو راک :نارا كبلا راشم نیسلاو دادن یو

 تغبس یکمدقم ینتایدعت نالو عوقو هلبا تاندح و عد عاونا طورشو دمع

 ناب و دادعت ناکی ناکی هلا عاعضو هوالع ځد ماطر هنداوم اکتشا ندا

 تاب داوم نانلوا ناب وب شا ند اف رط ماقس الادعب نیغل وا شا

 فالخ هقبقطاق ندنفیدلوا شفلوا اهنا هتداعس رد امدقم ندنفرط هنطلسلا

 منم رار هلا هطاصم طقارش یارحا هد هناا راو هثسلرپ ط ورم و د وهع

 ید ندنرفرط هدمدورو هدادعد هلغلوا ندنساصضفا می زنا یعفدو ۱

 راه تار راب هن ناناتجت هتطاملا بقا يسا ردنوک نوم امر دق
 اشا ادع هرکصندن و .نکیسثفلف راظتاو بفرت تدم هام شب و کا ا
 دادغب همجا ولا بودا نارد یرزوسو هن زک رومآمنالک هدادغب لدا

 م هسا لاه نده ره كرا تمد ةئرت ندنس هل جد یراتر طح یسلاو

 رهاظ نیوشا شاید 11 و شعد مداد رهلیفمض نوسلبا تاساو تلطتولک

 یسهدام وان اتسد رک نالوا مطعا طرش لصا هد ناب نیل ودندنفیدل وا شماههلوا



 | هدازهش ناربا دهع یلو یسلردنوک رومامر ربتعمو قولو ةلاجع ید

 | رک ندنزورز هام شب قرهنلوا راظتاو رابخا هنفرط ازرم سابع

 | هللادبع نانلوا فیقوت هدندزن ولناربا وریندهنس یکیا رب ندنراشاپ ناتسدرک
 دادغب هللا رارومآم ندبا دورو هدادغب هدنمان ناخ یلوق نیسح هلرتیعم اشاب
 تا رک ذم ضم هلیدقع سلح ادرفنم هدنروضح كيلا راشم یبسیلاو
 هدناکماهن رم ندنفوخ كلا راشم یتاناهددادغب كنسوامد ولنا او شغا

 فا اک جد هبلا:زابشم و شاوس ایت موق مه و ییغج هیل وا

 راز ندو ا تا تکشمو عزم هددن سنا نشغا ولس مرکنا
 ین ابلک هدهسلکد نورش هتعص یسهلج لداوم نانلوا یوکش ثب ندنفرط

 قیاقویذسخا جاب ندنراوز نارا هدلح جاقرب الثم بویلوا ساساو لصا

 هلا راتشم تاندح راد هنسغ وا نفد هنندمشم كن راهزانج و یسهبراما

 ۱۳۰ یا ها رام هک وو هی وات وف هرو هام نی رط
 د ندنموسر رکو یراقدلوا هدکعا ذخا كلدهیحراو هدادغ یرارکاج

 هدلاح رهاظ هلغلوا عفاو یقیدنلا هدایز ندنرد هدزوب هدایشا عون ضعب
 لوا ید یرارکای ةياقفو ییسومات كل بنس تنطلس هقبقحو كلا راشم

 ندداوم رولوا نکع یعفدو ند هب زج زوما ران و ردنا رظن فرص ندعم

 ردیسهدام ناتسدرک نالوا ساسا سا هدننب نتلود تحلصم لصا هلغلوا

 مب موفم ر ومآم هدکدلند ردهلهجو هن زکترومأم نالوا هد ص وصخ و

 ضعب راد هنس هبداع موسر بویلوا متیرومأم راد هنتحصم ناتسدرک

 ردق وب متا عاعل هن وکرب هنسهحابم هلکزس كص وصخو هدهسیا راو متاع وع

 كن رابانج ازریمسابع هنطاسلابئان یسهصلن كنهداموب دار الادعب نبا وج

 كمروتوک هزب ربت ینیرارک اچ یسهبقیقح تیر وم امو ینکح هلب هلوا هدنروضح

 دادفب ندنعیدلاق یسهراح هلهح و هقشب بودا رابخا«یرک اج فرط نکو دا

 هینامعلس و تکرحنددادغب هلا موق رم رومأم هزک اذمل اهلنا هبلا راشم یسیلاو

 . ناربادبع یو هاکشوکحینوکیحنرب زوتوا قرهنلوا تم زعهناریا ندنرزوا

 كنم ررک اچ هلا راشم هدازېشو بولوا سیم مهناکدن لوص و هزیربتنال وا
 ۱ مودق تشک ندنفردنل و شیک هب هبناطلس نالوایهاش هاکعج مدعم ندمد ور و

 1 یدل هلا راشم ندنرلفرطیمالک و او میساتلا وبا ازریم یا اقم ها زحام

 ۲ سیساتكت افاصمو لس نالوا ماکعتسادنب هزاریش هدننب نیتیلع نیتلودرابخالا
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 هدزکشح هلن ندزکتفادص و تعاطا ماود هلو ندنوو مع دقن هن رابلام

 حر لاک یعبدلوا لوبح ید دیلعتل ود هدزیگیدلا هداقفا یی هیصوت ما ۱

 یزکناعلساو ترا ریهساضتا تج صو یرور تبعر راعشو تعفشو

 تفطام و تدانع لئات هدابز ندیکل وا هم روس وفع یزک هّساس لاعفا و لو

 هلا راشم بولب ییرکش كتانعو وفع وبشا نیغم وا هابتشا ی. زکفج هلوا
 جد هنن رار اس زک هلوبقم تکرح وبشا هرزوا زکدهمت نانلوا هندناج نهدنفا

 هیرختاوعدو تفد هتماقتسا و تفادص دعراق نوح ا قلوا تربع لاثما

 رو ییفیدل وا ند مذ ةبحاو رکا تہظا وم هب یرادجان ترصح

 نادل و هّربم تعاج یی واح ییغیدنلف الإ ید لزوروفا نالوا عفاو هرزوا

 ورمو

99( 
 ده یر ره كن دنفا دعا هداز یشاب راد هنزح ندا تدوع ندناربا 2

 ندنت صم ولنا را متیرومأم هدادغب كنبرارک اچ هرزوا یفیدلرویب یلاع مولعم

 نالوا هیف عزانمو یرلاکتشا یتایدعتو لاظم هلبا تاد و عد نال

 لوا لوص ولا یدل هدا دل یرارک اج بول وا یرهدام یعارت ردات

 عازن بج وم هدب رانا هلا ولناراو یرا وشمو لاح كلا راشم "یلاو هد رها

 لاتو ناخ فرط دادب كن راش. ناتسدرکو نلاوحا ناتسد رک یالوا
 اھ هن شاب دوج یقرصتم ناياب الا ردنا عل( طم ییابسا ىزا

 هن رامدا ندا اس دما ول رک و رب رک E ندمهنارک اح فرط ار وتو

 هن راک هدادخر هل رام اتو بلحج قرەنلوا داراو ناب اباد وو دعا وم عاونا

 ندنهدل وایراداعما و تسما هلهحور هد هسا شخالوا مادفا و یس ردفقنره

 اردنا ناب یتیراروذح ندندناح دادغب هاکو ین رافوخ ندنفرط ولناربا هاک

 اندو الام راهب هدنا تینما بسک هلا یرخآ تهجر راذتعا ندکلک

 ۳ دا هنف رط ولناراو ییراکح هدا تددوبعو تمدح زارا هب هیلعتل ود

 فیلاتوشا ندنرلکدلیا رارفاو هدافا ییعیدلوایرمسسقو یرورمض یرلتلاح دو

INیرورسه قرهلوا لصاح نیه و مزح هنغعد دل وا هد واکس | هم مه  

 ندنفرط (یلود ناربا هدم هن کد لوص و هدادغب طا ا ندص وصخ و

(™) 



 فا ناخ هاو ناطلد د ولتردف یلتهظم ولت اھ ولتک وش رم تم

 یر ایاصو كن رادانح نو راوحو فب رش لبحا و یکودا یرلترضح
 ندتکررح نالوا یساضرریاغعو تعانطا ههاشداب الا رھ نه ساضتعب

 تفلاحم ههاشداب بولوا یرلتهذ ةبجاو كنسهفاط نایتسرخ تداحم

 ناس رخ نم هن اگر طد هکیدلاق ردراکشایعیدلوا تلا هح تاسنخب

 لوصا كن زادالوا هلغلوا هدننس هاتم یسادتقمو بهذمرس كنم هف اط

 ۱ روا نورخ نرد لو ند رایت و نونع ندنراتکرح ,ییاتطم ها

 .ندرلنربوللخ هتسهطبار همام شیاسا لردنا راسذجا هنایصع هلیص وصح

 ردنا تعراسم هدیعن ود رط ندناتسرخ تعاجو تنعا هدنرلفح هلر ترفت

 هدنرلقح رلنل وا مدان هدعب قردنل وا لافغا دوخایو مدفتاث هدتعاطا زکرعو
 الاسو لوق دهادالراو لادا ه اتسرعت هرمز لول توا زامد رخ

 كنهروک ذم لاح هکزس رايا تنایص هدیهاشداب ترضح ةیاوجا

 یتمدخ قلناتق زککیدلک هلوا رومآأم ند هیلعتل ود فرط مدقلا نم رسیران انیق

 هر رادتفا لذ هباشا هللا تعاطاو دابقنا تیاهنو تماقتساو تقفادص لاک

 راکرد زکرافا هلنا تامدخ زکغیدلوا رومآمو رارف ر هدهیلعتلود تیعر

 قرهنلوا لافغا ید رازس هدنسهبوسیع ٌهنسر یمرکی زوب زکس كی نکیا
 3 | تراسح هنایصع هلر حورح ندهبنس تنطلس تعاطا نالوا زکتمد ةبحا و

 اد
 0 تعارف تلقلا معع هع ند رحبق تاکرح و لاعفا زکشدل وا سا هدعب و

 نمدنفااشاب دیشر د ولتلود یرکسعرسو یسالاو یلیا مور الاحو ردنا
 هتعاطا بلقلا ےعص نعو ربءدنو رهق ییایقشا هورکم هورک كنرتضح
 تباج لوالا فک هلا وفع ییبرا هتشذک عارح دل راندا ناعلسا و عوجر

 هدب احیراترمضح مدنفا هلا راشم هد هفتسا كلرهبلبا هدهاشم یتیراقدروب

 هرزوا كمابا فارحا ومرس ندهیلعتلود تعاطاو تبعر دعباعف تورا و

 | وفع زکه قاس مئارج هلبا ناماو یار یاطعا هدزککیدلیا ناینسا و دهعت

 ا هعطقر روهعو یک نانلوا.لاتسرا «رمهناردب فرط یتفیدلوا شلروب

 ۱۱ نو لو رک هود تک چ ونشا هدفذل وا رع ملعم ند رکن وتکم لرد

 ِ تورا و ۵ یلاع باب لاحرو شغل وا رلاعد ريخ لدو ناحزا هزک هلج قرهلوا
 ۱ یاس غ ا رطح رس ادق روما یال وا یرکیوتکم هلروشم نانلوا:رکد
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 اهنا هب یلاع باب بیدأتلا لجال یتسهجاوخ بتکم نوچکی دمر و رخو |

 یرورض هلبیس یکلزسهنسک هدب ولوا راقج وچ عقب زماباب و زسانا و كلتا
 رک و یسهتسوا هسا رونلو هدنسهب رت كنهنسک رب دوخاب و هدناب هتسوا رب

 ر ها صح هتمد خو هکنلکشرکوا تعنص فرص مدآ نالوا ےک مع

 كلذکو قهردنوقوا ردق هبصلوا قها رم بوردنوک هکم هعفد یکیا هدنوک

 قرهلوا لخاد هءاظنو اهتبطب جد رلقحوح نانلو هدراهتسوا هذه ةلاحا

 كمر و هشکم بولا ندهتسوا رلنالوا یسیلو راسا و یس اباب و یسانا

 تقد هنسمالاق لهاح بور و هشکم یراهنتسوا جد یرانلوا یا و

 هطزو-ک یرل-ةج وچ نانلو هدراشلم د یرهجاوخ کم و كا

 تسبح كفحوح رب ره هدتسقع ملعت دالا ےظع نارق بودوقوا

 هیمالسا طارش قرهدوفوا راهلاسر ول لاحلعو د وګ هروک هندادعتسا و

 هببفت مومل ىلع هرزوا كلتا مادقاو یعس هکلکعرک وا یتیرا هد دیاقعو

 هرایدنفا یرلیضاق هثلث دالب تیفیک هلب رودص هبنس دارا هنسهلوا ظاسا و

 هلا ناک هد هناتسا ید زس هلغلوا شفلق هسنن یلاع نامرف اب هقشب هش

 هزکف رط راض فایتصاو یر هجا وخ تتلو ید راماما تال

 نامرف وبشاو ممفتو نیقلت هنب راش وه شوک ېب هروکاذم تاب ردا بلج

 یر هل بع رلءاما هلر اطعا هن راد جد ییب رتروص یضم رر كساع

 بتکمو قعالک ا بوب وقوا هنن رافانصا ید راد و هنن رایلاها

 هب یک یکرک هنسهلج هرزوا كعا لع هلبجوم بولب ید یرا هجا وخ

 یرازرفتماو ارحا ماودلا ىلع كناپیت ماظن وبشا هتف وتو تردا و

 ود زس هیلیا تقد و ماقها تاذلاب ید ند زکفرط هلاصعا یلئاسو

 ۰ یدلروب
 ورم وب

)۸( 
 هک هنساناعر یراوح یتح هنا ندنفرط قد رطد مور %

 36 یسهجرت ڭنەمان وفع نالی زاب ¥

 زسیرلناتبف یرلیلاوح و یرلاضق یلبایلراقو هلاحرتو یتخ هنباو زو ضا هکزس
 هدضرا یور هیهلا "هدارا یاضتتهرب هکرونلوا امد هزک هلج و انا هلهح و وش

 هند قمد كرادم هاشدا رب یطبرو طبض مامز كن رب ره فئاوط نانلو



 ۱ یرللابوورزو ءان هن راک دعاس وه هکلک ع رک وا بوب وفوا ید هرکس بوب وي
  تیلوةسراتفرکر نوب ندفرط ر هدنمایقموب بول وا هنذب وب كنب رلاباب و كن رالانا

 لا داعم هق ثب ندنرفحهلوا تمادنو یزخ راجود یراودنک ندفرطرب و
 ندنرا فدل وا ریه: ندتاید قلخ ژنک | هلساعشسا تلامح یهنامز یلامت

 هسردیک هلب و یلاسعت هللاانتصعتول والقتسم ببس هکلزرست صن تیفکو

 رهاظ هت ریصب بابرا یغجهلوا مزاتسم ییهدیدسش هب رت نجرلا لبق نم
 صیلخت ندنن وقع ترخاو اید وللوا یییلس دابع یئانندقلوا ادب وهو

 ءان هتفیدلوا زاح ایصساو مرش هدنندرما ید هلکمک مزال تنایصو
 ۱ | تاکللهاح دجم تما هل سا رابتخاو عینک نالوا شلاق لهاج ردق هب ید
 ندفح نامه قرهیاتوا ندنر ر هدابو و بونشود یتتماخ و هدن راد

 هدنس هرآ یراتمدخو تعنصو تسکراک یرافدنلو یراودنک بوناتوا

 يش هکلکش بوترکوا ید یی را هبمالسا دیاقعو هين د لئاسم یراکدلمب

 | .روکربا هنکلتمالس ن راد ینیرودنک هلمجولوا و تربغو یعس ناکمالا

 ]| هتشبندنفیدلوا یرلتاید هدمع ٌهضب رفیرالا تردقمو مسو فرص هکلکم

 اکا رولا عو هک دمراو هنسهجرد قهارع ینب رادالوا سک ره .دعب ای

 قهارمو كعر و ههتسوا بولا ندنتکم هکدعا عن هلیق ال یتس هیمالسا

 قو یماباب و یساباب هدکدلک هنس هجرد كمر و هبهتسوا تولوا

 لوبناتسارک | ییفبدلوا هدنسهچرد قهامهتسک نالوا یسیلو راس هيا

 توارک او هفرط یدنفا نالوا یتیضاق لوماتتسا هسیا ندنسهنکس»

 جا وخ بم هن رافرط رلیدنفا یرایضاق لهسیاندنناکس هطاع و زادکسا و

 . || ندعرش فرط بورسوک بوروتک جد ینجوجو بوراو ربارب هلیس
 | یسههلاطفانصا هک دلوا یسهرک ذن نذاو قلا یسهرکذت نذآ روم ه راد

 ٣ یر ید كن راده :یانصا کولاک رد ایشو یدال ار هک لد راش

 ٍ ۱ هلوتعوا یر ندفانصا داش ا هنغدلوا ند همزال قلوا منم یراتفرعمو

 یغنبدوفوا هسدارر ویسهدلاوو یسابا و رولا هکلدرک اش یخجوجزسهرکذت

 هربدنفا ضاق یرغوط یماما كس هلدوخاب و یسهجاوخ كلي

 قیبم هنسهیضق نیبم ند یابحا تفیکو یدرایدنفا یطاقو كمرب و ربخ

 ٠ هتعنص ن زسفلا یسهرک ذب نذا قرهشلوا یر ندنرفرط .ندسغیدلوا

 | یتسادضتک .كفانصا لواو یر وو نالا هسبا روللو نص شرب و
 ی
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 سولساوفو یلیاو كمامر و ییعا ربب اسد راس هاباعرو هرجا ساحو

 كماغا تیاج یلحو نخ بوبعا اطعا هتئاب هنساباعر هیلعتلود یرالکوو

 زاوج هتڪرحو عضو قانم هلوصا وبشا هکلر و رارف هرزوا |

 : هیلرتسوک |

 ةمافا ندنینفرط ارفق ایدراس: هد هور تلاع, هدام در

 هراس لود تازاسا:یبال هغلتتسود هراسولسوفو ییا یو

 قرەلوا لثلاب هلناقمو تونل وا ارجا الماک هلهجو یعیدلوا هدنرقح هباص*
 هدن الف یرالک وو رم بهش هلم ود كجهه ا تمظا دک

 ۰ هلوا یراح یلوصا تایفاعمو قوقحو تازاشا ید

 ندشفرط هروک دم داوم یواح راجو قلتسود هدا یصعب نوا

 ید اک بویلر و زاوج هتک ر حو عصو یالخ قیدصتلاو اضمالا دعب

 ۰ هلیئوط للا روتسود ماودلا یلعو ربتعمو یعرم |
 ) دعاخ ۱ |

 للخ الب هروک ذم "هدهاعم نانلوا دفع هدننبب یلارف اتبندراس هلا هیلعتلود

 ندنح رات اضما هنصوصخ قیدصت هرزوا قفلوا تامارمو ظفح |

 هدهاعم وبشا هطوا ید هسنا نکع هلفغل وا نعت تلهم تدم هام ترد

 ۰ دنل وا هلدابم هلمنفرعم یراصخ رم نیفرط هدنداعسمرد بولوا رذپ ماظن

 ورو

9 
 ډک یلاع نامرف هدنقح ناببص علمت %

 طارش ادا هروک همالسا لها ةفاک ناد مدد تما هکردمولعم ههلج

 نوجا تشیعم باستک ۱ هدعب كمل بونرکوا یسهیشد دناقعو یت هبمالسا

 تایرورضلوا ندیشر رهلصاطاو كعا هسا كعهدیا لولس هکلرد یغنق ||

 نکیا مزال كلبا دفن هنسهلج كنه ود روموا یکلکمنرکو ا یهبشد

 یراودنک قرهلوا یمهثیس كن رلابابو كن رلانا سان رک وریندنامزر
 نالوا مامقازرو كرهیفثود یتسلاف لهاح كن رادالوا وللثم یربفدلاق

 هنس هیعاد قعازف ها نامه هلا لکون مدع هنن راترضح یلاعتو هاه قح |ا

 لها بولا ندبشام یک یفیدراو هنشاب قلا شب یراقح وج رە شود

 هللا مح ندکح وک رلبدص هلو وا ندنرلکدر و دکل دری انش هنا فرح |



 دکلاسلا ةس ورح كلام راسو فیرش سدق یسهعب ایدراس . هدامیصتلا
 تعا هن راباهذ و بابا انماوا لاس هسردیک هلع یعنقتحاس و تراګ یارب

 ۰ دنلوا اطعا هیلع ماوا هنراد هدنناب قماغل وا

 ۱ یسهکرت هدقدل وا تو هد دس ور تالامیرب ندنس دور اند راس هدام یک دن

 هرزوا قفل وا لاصرا هن س هنر و یصع ریفدان تونل وا رو رم هژع رم تفرعع

 ۱ « هنل وا ارجا هلماعم وب هدنفح یمانامروهعب هملعل ېد هدنکلاع ابدراسو ملت

 ۱ دوخاب یچلیا تامزانم ندا روهظ هدنشن یہ ع ایدراس هدام لا

 هدننل یس عن هیلعل ود هاب آ هروک م ةع تونل وا تور هلق رعم سولسن و

 تولروک هدلاح یدل وا رمطاح ییاجر هلعرش هدقد) وب عوفو عاز و ی وعد

 2 ۰ هنل وا اصف هد هیلع شات یمهداب ز ند ها كب ترد

 3 ۱ ودنک رولایدراس ندا دشدما ه هسورحم كلام .هدام یزوقط

 | قفصم یراتحابفو تم هنوکرب تولوا لوغشم لب راتراسحم هدنرللاخ

 | یرلتم بویقلوا ضرعت بجوم الب ندراسو ناطباضو ماکح هقدلوا
 كس راس ول وفو ا یک: ینیدلوا ةو نماتسس راس هدنع وقو
 ۱ ۰ هنلوا ارجا یراسدأت یاضتقا هل رلتفرعم ماعضنا

 .هرکیدکی هرزوا هب رګ هدعاق یرلهی رح نتافس كنیفرط . هدام یصتوا
 ۱۳ دن ردنکتراع كنسناح تاذک و توها یتسود راهظا قداصتلا یدل

 یراص نئافس كفرط یکیاو هنلوا ارحا هلماحاب هلماعم هدنرلکدلک تسار

 a تراظفن كفرط هدنراد ورو هنلحاوسو ناعل كساح

 ۰ هدا تعفاوم

 فرش هللا مالسا فرش یر ندنسدعن ایدراس هدام ىج ر نوا
 ا وو جا یاطتالاب تی ایم فاح دلایل وا

 ۰۰ پارا یک وب ثور ارل هدنزوص تندر
 "یرلسولسنوف كنولاندراس قم هد هسورح تلاع هدام یجنکیانوا

 فیلاکتو جابو ه زج یمهعبت ندا دشدما ترابحت یار و یرالیکوو
 f ٠ء۱ رهلوا فاعم ندهراس

 || اندراس یراحت ندا باهذو بایا ههسورحم ثلاع هدام یصجوا نوا
 : لود او تباعا لاسعتسا یغاریب هراس لود بودا داشک یغارب

A NS ۱ : 
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 دالب نالوا هدنطلست كمور یابقشا بویغلوا روصق هلهجور هدنکرحو | ۰
 ماتخنسح نیرف كنتحصم هروموش هلا صیلحتو عزز ایلکو ابرق كعالقو |

 یرافدل وا حاتح كنس هنکس مداعس ةناتساو هنلاصحسا كننابسا یسلوا ا "

 هاضم هنوکرب قرهنلوا مجو بلج هل ینامزو تقو كنا وفا و قازرا |
 یلاعت عر نیس هیلیا مان مادقا هنلوصح یراشیاساو تحار توییکچ |
 هدلاح رهو تلوهس هنمهبلعتا ود خاص هنتمرح یمای رک تخت ورق

 ۰ نما هليا تلا هرخ نس |

 ونمو

2) 
 وک ایدراس همان دهع لاجا

 دع وللتم هباحص» لودراس هدننبب یلارف ایندراس هلا هیلعتلود هدام یک ر

 نما لاک هنسناح ییئافس ترا و یسهعو راحت كفرط هلفقل وا هدهاعم |

 ۰ هنلوا تنایص و تیاچ بودا دشدمآ هلتمالسو

  هدفرط یکنا ندن را هعتما عونع زاربغ كن را و هع نیفرط هدام یعکیا

 ۰. دنلا رک سر هل. اسح شوغ چوا هدزو قحا وللث لس اس

 هعتما نالوا مزالو عونع ندنن الوصح هسورح كلاس هدام یحچ وا |

 ننمأتسم راس د هن راک اندراس هدنحارخاو لقن كنرادعام نداشاو ا ۰

 ۰ هل رر و تصخر یک | ۱
 :.تراح عقوم هووک ههنا چرا دهن وز اع

 یراهکو دوخاب سول تن وق تاذلاب هدب تب ور نی طا بولوا | 1
 تازاشا هانم رندن نح ودنک هدک اح ندا نیوز ا و

 سولف وف هلیسساطعا دیلع ماواو تاذر نالک مزال یواع قا 9

 زا هاب راهش ال تازا تما ید ندنناح هیلعتل ود بول وا هماقا یرللک وو | 1

 نانو تصن یرانکوف رار دنه تاعالا یدل ,دنرتکلم اند را
 ۰ هنل وا

 یرالیکوو سول -سنوقو ردنبهش قج هنلوا بصن ندننفرط ۰ هدام یجب

 هن رل هلکسدا هس و رګ كلام كن را هع ورا یدنک هرزوا را هفرعت نال واهدن رادب

 قلسولساوفو ثالردنبهشند هعتما یراکدلباجارخا و لقن هنراناعل اند راسو

 ۰ رلهدبا ادا یم ر
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 | نایعالا ودجامالا راظفا یسبج هبساحت یلوطانا الاح نانلف نیبعتو بصنریفس

 | لرو ندنرایهاش فرط یدعا ۰ ردشفلوا راست هلبا هدح ماد بیت دم

 ندنناج یرلباستنا تیصوصخ باتعاراسو هیلاراشم "هدازهش یردهع
 فرط هنلوا تیامر هلبلاک هنطارش هکرابم ٌهلاصموب نالوا دوقعم هکمادام

 دنا هلا دنمور قاتسمو دنک وسو دهع د ندر ورقم تفالخ نواب

 | ییس بناح دعب ایف هک زردبا یتسودو ۳ طباوضدیک اتو یتشآو لص طباور
 ماظع یارزو ند نم هناك ولم فاصتا تفصن فالخاو هلاراب رهش بقانملا

 قاب ۰ هلا تک رح هنفالخ وم رسدرف فک نم اک ندزعاقعلام مادح و

 جج ؛یهاعمج 5 را دعاوقو راوتسا یهاش ر رس ماعد ما وق هراومه

 | ۰ راصنالا و نیرجاهلانم رایخالا هاعصا و راهطالا هلاو ینلابداب رارقر یهان

 ( راک تسبن ر دقن هد ر نوردار سک # ناهج نیردخاصم مظن یار زا ات )

 ( رادیاب ره دلادا قح لضفا داب # تسوزا ناهجماظن هکیتشآنارود )
 ۰ فلاو یتامو نئلئو نام هنسل هشرمشلا ةا ىد طساوا یفررح

 ورهو

(۰) 
 < نویابه طخ نالوا رداص راد هنترادص كناشاب بلاغ 9

 | نساشاب بلاف دبع دم ملع تفادص قلطم لیکوو مظعا ردص کشت

 | كمولعم هرکص ندکدلپا فیطلت هلم هناک ولم ماحنا تمالس مالس یس

 ۲ | یادنا ندنفیدلوا تواخرو تئاطب هدنجا زع كناشاب یلع كفلس هکنوسلوا
 | یعفدو لزع ندنفیدمهلوا قفوم بویمهناروط هلیقال هتم ر وریتدنیصن

 لا ی E می

 | هدبیسج روما ورڼد هدندم تدم نتس بونلوا لزع هعفد وب هلکلک مزال
 ۱ | تقادص ورنده وا و فقاو هنل وصا و ا ر ره شم هنلعتل ود لا ما رسا

 1 تصذ مظعا ردص یس لالقتسالاب ندکفیدل وا فصتم و فورعع هلتماقتسا و

 ۳ صد وغو هلاحا هکلامتساو تقابل "هدهع یمهقلطم تلاکو تودا نیعلو

 | حاصعو تی ور هلبا قیبطت هفین نوناقو هفبرش عرش یکی روما هلج مدلیا
 4  بولوا نيم هدلاح ره یلامت قح نیس هنا تربع و یچس ريظنت هلت و ی همزال

 1 ت رف دەب یرعش نزیلصم , روم نیما هیلیا نرقو رهظع هنس هيلع تاقف وت

 ۱ 1 هلغلوا رهاظ یکیدلبا تاشن ندنرلتربغ مدع رارومآم یسامهلوا ماتخ نسح

 .ریدنو تربغو یعس نالک مزال قافت الاب ارګ وارب هل و ندنو یلاصت هنع
ES 
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 ندفرط هبارا تلودو هددنارا تلور اف ا دود سو 1
 هدنسائا برحو بولوا ندنسهعب نیتیلع نیتلود هلوا قم هدهیلعتلود

 مرح هب هب ری ةطاصء وش هدنقح كرانلوا نشا ا اا توک هتف رط "

 ۰ هيغل وا تسایس "هماعم هدننمط یراشاسا وب

 ( هما )

 ا ا نو اعداو دارا ندنفرط وشغل وا لوبق ند نف رط

 كليد یضمام یضم هدنراص وصخ هب رح تافراصم نیمو تاعباضو

 زدمانشدصت نالوا داتعم یسهلدابم ندنیفرطو شفلف رظن فر هرزوآ ا

 هدنماتشنوک شقلا ارانتعا ندن رات كنم ویشا هاب ةطساو لا ۲
 لاصیا هنیرارق تداعس رابرد كنیفرط كردیا تاقالم هلی رب هددودح س سار ا

 ةهلاصم نانلوا ددو دعع هلهح و و هلغلوا شغف تی قم اوا ماتو

 تهحره زاورتعمو یع رم اراستا ندکسم جرات هیفیمح تلاسمو هریخ

 وب شاو یانم هغلتسود بوناق قطنمو عونع تموصخو تر قو رب

 هلماعم و تکرح و عضو ندندناح الخ كن هط و موهدوصتمدوهعو طور

 یتغیدلوا رارفو لوف یضارتلا هرزوا قءاشوا زوج یعوفو تیفک و
 تفالخ رایرد"روک ذم كسم نالوا الرو نس ان یر
 هن ددو نوزفا زور تلود ةمدق دعاق بولوا دراو هنههناک ولم رارف

 ماعلا ماظن ما ریشم مرک | روت سد هرزوا زم ورقم دنا تنطلس هعدتسم | 0

 مانالا ماهم مت بقاشلا رکفلاب روهجا روما ردم مالا. مظام مظاب

 ةداعسلا ناکرا دیشم لابقالاو ةلودلا ناب دهع بئاصلا یاراب
 یریکلا ةفالقنا تتارم بتم یمظعلا تناطاسلا سوفا لک نا ۲

 مش هد وتس مظعا دص الاتت ییعالا لا فطا وع یوضد فوفحا

 فعاضو هلالجا ىلاعت هللا مادا اشاب ىلع دیسلا مهل یوف قلطم لیکو و

 لر صبح و ضع هزمهاسم العم هاکرد هلشرعء هلابقا و هرادتقا د

 نههناک و لم لوعشلاع لع هلاک نانلوا رط اتو الماو ر رخو تد هدشن ورد

 نیفلوا لوبق ن رف ید هدمهناهاشداب نواه دز قرهلوا لماشو طبح

 ویا ۵ بج وم زم ورقم ت٬لظ نواه طخ نالوا رودص شنجف رش

 رزوا ت كلنا لاصبا و هی ا یرزم E E ةمالع واس ةمانقدصت ۱
rpm ۳ 
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 - هديا تفقد رطاتو زواحع عنم اا یتادحرس

 )4 هعبار هدام (

 و هش وا لوبقو کت یرایرارف نّنلع نت ود عد رف بح وهرب

  هبلعمل ود ندشناح هاربا تلودو هندن اج هبنارا تلود ندنفرط رایت

 هیفلث لوبقو بعت رنک ندنالباو ریاشع هنفرط
 ) هساح هدام ۱

 ۱۱۱ تارا نارا ندارد کلاغ ناو هیلما تنطلساا راد
 ۳ ۳ هرات یرلایشاو لاوما نانلوا فیقوتو ظفح قرهنلوا رتفد هلعرش
 و سد نانا ےق ر مدقم هدرالګ یراقدنلو هدنمانخ نوک شقلا

 3 لا 7 و هنلوا ماست هناا هلبتورعم یسچلبا ناراو هلغرش تفرع هن

 نالو هدهیلعتلود كلام هدننساننا یعوفو تموصخ ادعام ند هظ وفحت

 | ارج ندنرافرط ناطباض راسو ارزو ضعب ندناریا "یلاهاو راجتو حاج
 ۱ ۱ صاف رم یک و ىج ا نت ةا راو لا وما نالوا شا

 | :نامرف هدافالا یدل هرزوا را تخ دحل ىع ثلا تولا دم

 | ۰ هلبرب و یلاع
 ) ا د هداف (

 یدل وا یمسدع رش * یص و ا توفدل والد ند ولنا اراه دنکلام هیلعتل ود

 .دیشادعب هله" لع رش تفرعم ییافوت» ار رادل وا رام هلالا تیب هدلاح

 هدنزوهطیسیعرش لکو دوخابینراو هیلبا ظفح هنسرب هلینبع هدلحم نمای

 1 موسر تویلیا ملسن هژلعرش تفرعم یهروک د۰ یابیشا رفد بج ومر

 یی رحایشا نالوا ظوفحو هنلا یسارک ثلح نانلوا ظفح امیشاو یسهبداص

 هدن رو ره تدم هنتسرپ دن وا امدا هسلا رول وا فلت هل س اضف وللئتو و

 ۱ الا ارج کت سما را نوهظ لنک ود وخا و ضو و تزاو

 | ناربا ید ندنسلاها یکلاع هیلسهلودو هنلوا ظفح نم بونلوا تخورف

 1 , .دنلف هلماعم هلهحوو هسا رول و ندا تافو هدنکلاع یتیلود

 ۱ ) هعباس "هدام ۱

 ۱ سیا ره نوا دات نفس رد تل ود زیبا هرز وا قابس طرمش
۰ 



 هدا ز ا داتععر یراکرک 0 ur روا ام ترا ۳2 5

 هله و و هنسللاها و را هبلعتل ود ید ندرلفر طل وا و قماقلوا ی

 هسار ات تلود دعباعت هلعل وا ندنساصم هشاس طب ارش ف لف ا 1

 هیلعتل ود هنسارجا و قا كن هم دق طورش ویشا هدنفح یراحت و حاج

 یاش و ناسباض راشو مارک .ناریم رهو حالا رمو ماظع یارزوو || :

 دکلک نوراو همه رګ نیمرجب ندشرش ماش و تارو و لاک نع زفر

 هنسلرب طرش فالخ قرهنلوا تراظن د ندنفرط ینیما نوبامش هرص

 نوام "هرص یرلعازت ندا نوت لنوو هنلوا تم هن رت اچ ت وهل 1 َ

 ۳ ۳ همضق تلودو ةف تد ور هل تذ ر هد ید ندب رب | 9 یراظن ی ما ۱

 ندهبنارا تلود رب کا راسو ندنرلمرخ هلرهدازمشو كرات غ یهاش ا

 هشلوا تمرح-هروک هننرلاح هرلندک دنیرابز هبلع تا تع و هف رش 7 1

 تنطلس ةع هدنص وصخ یرلکر ک تاموسر كنراح هبناربا تل ود تللذک و 9

 هاهخ ولوا دسبا زونلوا هما هلهج و هن را مالدا لها نل ا
eیراکرک شورغ ترد هدزو دعفدر ندرلام ترا صو  

 | ید هدلحم رخآ فلاح هنسهرک دن ادا نانلوا اطعا هنرادب هرکص ندقدنلا ||

 ا ءراهلالحال یراجنارباو هیفلوا بلط رک رارکت هدلوا رود هرخآ ا

 ۱ ارش و م را صا نالوا عونم اوو یعوبح سارک یار 1 0

 1 یلودناریا ندنسیلاهاو هعبتو راحت هیلعتلودوهیلیا ی هنکیدلید هجوم |

 دش دما هنکلاع هہلعتلود ندنسسلاها و هع و راک یلود ناراو هنگام

 . اذیا بوتلوا هلعاعم هناتسود دیمالسا عما تهج یاضتتمر :دنفح ر ا

 ۰ را هل وا ظ وف نماز رو 7

E( دات ءدام )  

 مولا ندنرلترپشع یلکیبسو یلناردیح نالوا امف عزانم نیتلودلا نیب

  هشدودح نارا هقدلوا هدف رطوب رانانلو هدنغار وط هیلعتل ود

 را هبلعتل ود تادح رس هنسهبرتو علم هسلا راردا تراسخ

 تادح رسو زغا تعارف رنو ندنکرح یزواحت رکا تونلوا تقد ندنفرط

 هنل وا ءان فک ندنرابڪڪت نیزادعب هسا نههنلوا دمقت ندنفرط قرروا ۱

 ءلعشود هنا رار دنساکلا نارا هس هبرزاستخاواضر ودل ا
 رار هنفرط هیلعتل ود را ۳ ۰ رکص ندکرک هة رطا وا و ب ؤا عنم یرنو || ی

 دیس حسی مس



 | هیفلوا زب وچ یعوقو هلءاعم توفص و مس "یفانمو ترودک و تدور "یدوم
 کو هدنسانا فرخ لک بولواهدنلخاد هتلعتلود ةعدق دودحو

 یطاراو عا اب نالوا شم هند نارا همت تلود مدع ندب رح

 راکسم نانلق هلدابم هلتیه نانلوپ هدهلاصم م رات یرفو تابصقو اضقو
 | ملت امامت هبهبلعتلود فرط ردق هنماتخ نوک شّقلا ًارابتعا ندنخ رات

 ےک الب كناراتفرک نالوا هدنفرط مرح هه رخ ةلاصمو و هنلوا

 اطعا یراتالوک ام یراقدلوا جاتح هدهار یاساو هیلخ یرالیبس افخاو
 : داب لاا ها لدحر فرط قرد

 ) لوا هدام (

 هلفمااوا اج یمسهلخادم كتلود رخا هنس هیلخاد روما كنلودر چه

 هدنلخاددودح هلا رکو هن رفرط ناتسدرک هدنشناح دادغب رک دعبایف

 اهجوو بایسالانم اببس هنناهبجوت یراقاصس ناتسدرکو هرالحم نانلو
 قیاسو ضرعتو زواحو هلخادم ندنفرط هاربا تلود هوج والا نم

 هروک دم "یلاوحو دوا تک هدف یرفصت قاعس قعالو

 قالققو قالباب هسیارولوا نج هنرلفالشفو الباب كنیفرط ندنسیلاها
 ۱  تعلطرق ترضحلام هدنعوقو یرهراس یهاتفو ا یمه داع موسر

 یلود نارا یراستح تماهش رفا یاتمع+ رهوج یراکماک یاتکی رد

 مجیاصم هلارانا هالا ازربم سابعا تضناوج *هدازمش یدهع لو

 ندا نوکن قره وا هر اح هد یسلاو دادفب هلا اعا هلابقا

 | یوقو تالاح قجهلوا ترودک مزلتسم نیتلودلا نیب هلسیعفر كعازا
 ۰ هیغاوا زب وحت

 ) هناا هدام (

 هب هیمال سا دالب یاس روم دک دو هنذم رم نمک ندنارا "یلاها

 هنیهالسا درلب اش ایفا مور راوزو جاج هران د,کح بولک

 عرش فالخو هلسیمان هب رود ندرودتک بوالوا هلماحاپ هلماعم وللثم
 كن راوز هیلع تامع تلذک و بویغلوا هبلاطم هنسن هلهج و راس نوناقو

 | هدند و قمافلوا بلط حاب ندرلنا هیلوا یلام ترا هدنرادب هکمادام



 EF‘ | E سم دم n 2 ۳ REO 1 3 ۱۹4 N وجیارا
GAT۳۳ ناب : و  SRT ۳۸ ۲ / rEجنت. اط ۲  

 0 1 و 3 و ۳ ۶ 2

ral 
 هرم السا قماح تھ یاصتعمر هدهسا شلوا تم وصح و برح "یدّومو

Camu. a 

 ندلجا یغیدلوا یسمیعص یاضر كنفرط هنن وکت كندشال ربغ تیفک و

 یتحارتساو شمارا كدالب و دابعو ینوکسو عافدنا كنافوغو شروش

 بم هنغیدنلوا تقفاومو تبغر راهظا هحالصو ملص ؛هداما هدننف

 تیم تک وش سوما و :ارسو ییا هک ی ارت نود

 كنهشاس دوهعو هعدق دودح هلهحو یفدلوا یرحا و ناباش هب هیم السا

 قرهنلق یازرا نمهناهاش ٌةينس "هدعاسم هبطداصم دد هلیساشا یامت

 یسیلاو مورضرا الاح هللا رغ واه هماننصخر هنافاصم دیش و دقع

 قبسا ردص یرکسعرس یناح قرش لالقتسس الاب و ینا نواهگ نداعمو"

 روهتبا روما ردم ملاعلا ماظن محو ممه ريشم مظعمو مرکم روت سد

 لابقالاو ةلودلا ناين دهم بئاصلا ىأرلاب مانالا ماهم رقم بقاثلا ركفلا

 یلعالا تاللا فطاوع فونصب فوفحا لالحالا و ةداعسلا ناکرا دسشم

 ندتعلوا نیبعت صخ رم هلالحا یلاعت هللمادا اشا فور نما دم مر زو

 نالوا نیبعت یچس یا صخم ندنرایهاش فرط یخد هبلا راشم یثان

 "ازربم باستنا تلاسب باستكا تعفر صاح یافیتساو لئاسر بحاص

 هرک ادم لادعر یەملا اسم داوم هدهورصرا سور هلا هد د ز لع دمع

 زونوا زویکیا كب وبشا هرزوا یرهلماک تصخر یاضتتم كبفرط

 خروم هلبح رات یلوک یحزوفط نوا كندش مشلا ةدعقلایذ یسهنس زکس

 دعع هرزوا ق وطنم رک سم 4 لومو روهع یرلکدلیا هلدابم هدب راذذب

 حرشو ناب و رکذ هلنیع هکردداومو طرشو ساسا نانلوا قا

 ۰ روناق نابعو

 ( ساسا )
 دودح هحصبج وم یسهماندهع هخاصم مقا و هدنگ رات زوفط یللا زو كب

 حاج هک قاس طا رجشو هم دو رونس و
 یلیسسارسا و یدر یرارف و راح و

 الماک و اما راد راهدام هرص رو ییماقا ناعم صع نددفرط و ىس هلك
 ؟ 2 4 : 4 xk SF نا
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ti اهجو هنناکرا بولیوط ربستعمو یعرمو قاب نيتيلعلا نیس ودلا نی 
 یهود طدا مش هل شاپ نیسلع نیل ود و هل وا ضرام للخ هوج ولا نم

 ۰ هلوا راکرد هشيم تنبح و تفلا یاضتقمو

 اد سس



 ا د ل وام نالوا ام دکر تکل او داصتقا و

 یتالاوموتوفص دراوم یافص هحهاضتقم ( ةدوم مکن لعحو ( ید

 یاما نادنعداعس نالوا ( ةوخا نونللامفا ) داحا رهاظمو بین

 | ( مکی وخا نيب اوصاف ) بجومر هلر تنایص ندانصع قش عوقو
 نیطالس تافاصمو تفداصم هدننک تیغرت هباح و داوت یایارم لیقصت

 شمارآ دبامو دالب شاسا ثعاب ننمّوم هلولم تالاومو ثنداختو ند

  تفالخ ةیماس هفیظو یرک تنطلس ةبلام هنر اص وصخ تولا دابع

 ۱ ا ها ( شرالاف هتل كالع ۲۱۰ ) راش زوشنس ی مالم
 | نیش رش نیمرح تدم دنلب تمدخ یزماع سدق تاذو تاقبط میج

 | یالعا ةر لصاو هلبا یتداععس ندقرفلاتاتش ىلا یلاعت هّلاامعفرش

 ھت لوسر ترضح ٌهیئنس تنس تعیاشم بودا تاحردو لزانم

 | هلا نیسلبقا ماما باسعصاو لا تبحو سو هيلع یلاصت هللا یص
 | ( هداهج قح هلالبسیف |ودهاجو ) لاشتمالا بجا ورماو زارفرس
 زا زاستما نادىم قبلا تصقزباح هلا داهحو ازغ هدضب رف یادا ویهبج وم

 || تنطالس "هلسلسو ماودو تاب ن رف یزعوزفا زور تلود مابا هلکعا

 منلا هذهل | رکش مرجالف ۰ یدلبا ماکشساو رارقتسا نیهر یزغورقم دا

 یارک تادتقد هاشاو ارحا یتمزا وا هللا قلخ ىلع تعفش وهلا رمال ممظعت

 نادس راوس اتکی ثلذلو یغلوا تمه *دهع هاوو تمد مزال هزغافض

 میسر كل نهرف سواکک كن ث روبعط تلاسب ةبلح نانعکباح تساچ |

 صرع شکهس یروادو ید ماسح رهوج كنها راد نفسا | یی

 ۲ نادل ناناخ یورآ نمت مزرردفص نارا روشک ثالام "یماح یروریج

 ا سل يات ناف دع دنا لا ظا نت نارا تیام کلام
 | هاتقا لا هانآ هاش لصف رغ روشک یامرفنامرف بسح یلاصم نآ
 | هلهجوو اعدم راکنو مدقنو ادها امد دنس كالم فح هن راروضح

 نایناربا هلزعا ودلا یدنا هیلعتل ود هک رونلق مسرت و ر وصت هنا هحول

 | یتسود طباوضو توفصو مص طباور نالوا راکرد عدقلانم هدننیب یتلود

 < | ترودک لدب هلو دح تاضراوع ضعب هدنفرظ هنس چاقر تلاسمو



 )۱ ۷*۲ طی

 تالاکو بارم ریدسقت ( تاحرد ضعب قوف ممضعب انعفرو ) لولدم

 ۰ یدلیا تاوذ توافت روم

 شتیهام هک رد هدنامو رف ۶ شیتهلار قفم نامج (

 ) مه وتسددسر شفص و لیدر 4 9۶ مهفخرمد ر شاذ وار هن

 رورسلوا دودنا كشمتابح تارن دوفع و دورولاةلصتم تاولص دوقنو

 اينا ةبيتکدباق ندو تعي رش ماکحا عضاو ایفصا رشعم رالاس هلذاقو ابنا

 اهاعاو اهالعا تاع رکشلانمو اهانسا تاعلسلا نم هیلع نیلسمو

 نالوا تیانع رانا ناروف لنمو تباده را ولا نایضیف منم كس رات رطح

 ( دحاولجرک نونمۇلا ) ةكرونلف راث هنب رهرهطم ةضورو هرونم هب رب

 مطب دث نابشلاک نونمؤملا ( و نیمه قافو ناکرا عیصرت هلا یصن

 ۰ یدلیا ندحوم قافا ناوا حیفرت ) اضعب

 برع یار مچ, لیلد ٭ بعلیما هاش برع لوسر (

 (هدش لج توبن ربع * هدش لمکم نيد تچو زا
 نازات هکی لوا دودح ريغ تاهظعل دو رس بئارغ ررغو دودعمان دو رد

 رایخا نالوا ( نو رقلا كلوا ) نایاوشب و ( نوهاسلا نوشاسلا )

 راثا هن رلهرطعم دقا و هرونم دهاشم كنارضح راصناو نب رحاهم

 دیک ات با نییدنو ۴ و یییلسرلادبس ناس یانازم یابامخ رو

 رایدلبا نیش دعاوق دهم و ند امد

 رعشلا ن نیعاطە وعیاب ع هو 3۶ دجالا نمرفلا اي هه (

 ( رها ظلا فنی راس 1 و ۴# راط حالام هللا مالسمملع

 یافا احس هفننخ تلم رام حاضیاو ارغ تعب یش راھ ۲ وح دعباما

 بسحم نوجا یهاوو ماوا روما یارجاو یهلا ماکحا قوشح
 تساقح دابعرایخ راصعالاو راطقالادعابو راصعالاو راودالاتقاعت

 قاشس و ینفلق رابخاو افطضا كدانتعا تدا ز
 مظذ ( اماما سان ثالعاح یا ) یارغ یارغط ییاهنساو تقابل روشنم

 یافتسو ینادعع ةغلاب تمکح یاضتفم یسلوا رادتقا رادهباربپ هلا ی مش
 هلالتج لج قالخ دنوادخ بانج هيلع ءان ردیاب ر ةَهماس تیشم

 برقا وه اولدعا ) یاوقا لیاد قازفالاو لاشالا دعصو نع

 نامرفو فیرعتو تابلا یفاصتاو تلادسع "هلجا عفانم هليا ( یوقتلل |
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 دیابلوا یدنلوا رادتا هبهرک ذن مقرت هدننمص یفجهنل وا راب زاو رب رح

 وه و
4 

 ډک نانلوا دقع هدنننب یتلود نارا هلا هیلعتلود

 ¥ یروص همان هد اصم #۴

 ۱۳ سم ینلا هلاضفاو ءر هنافلخ له دودصاهلاض دوسلا دید
 بها ولادیعس ممف بقا وعلادیج ناربغ نیکشلاو ةزعلاحات نيطالسل |نم

 | نیبلا نیدلاذه كولم نیطاسما اي نينمؤملاةفاك للا ىلع بغر بقانملاو

 | مظعاام هناصس رجلا هنع قصو ريعضلا هلرانت سا نمالاه قفوال هنادي

 ا یا اد ما نم هو بنام ناو دامی زرا تیک ماسر ماو هام
 | فشک امبغ فالتالادومع نم رظتاام نیت رفع زا و هذجا و قاقشلایدنا

 | روفنو لغ نم رودصلافام هفطاب عراف هدفانمو هروغت فاللنا فاصم

 . || هتمبوها یتح بویطاناکس نع بورکلافصو بولقلانیب فلا مث
 ۱۱ لک اامدس انایع تفلانوبع تسماو ةافاصلا و نمالا رورس ىلع اناوخا

 ۳ داهحاقیرط هادوال لبسام ىلع هرکشن ةاوانلاو عدبلا ةنسو دوام

 هما نلسرلالحا بغرب قفصب هلو لرشلالها ادعا ىلع هلق

 || هلو ۳۹ ولو هتک ءالعا ییامهدشرا ثیح نیلسلا:زوح نیصحل داحالاف

 | حالصا ) هرابخاپ مهدیاو ( مهاوس نم ىلع ةدحاود نونمولاو )

 ةودغو ةلاصا رهدلایدم هب مهرشب و ( ةودلا بعشنم ةبعش نیبلاتاذ

 فرشو مود زحو هدنح و نخ رهاطلا هب وهلا لبع و هيلع ىلاعت هللا یلص

 تنمرانالا ةعماح قیاقح سپ ۰ اعلا نیقاوح هعابنانم حلاصتام مركو

 تاللاثلامولازب ال ماشداب لوا ساقی دورد راونالا ةعمال قیاقدو سایسو

 .هنافص لاک لاعسلا دفلسنانم نعو هناذ لاش لا ردالالردنع لح لاوزی 1"
 هکرونل وا عدمت هنتنادعص و لاج هاک رابوتمظعلالج هاکرد كنب راترضح و

 رظمو عادباو داحا یتاهابم عاونا تالوصاو تانککم سانجا تاسقتسا ۱
 | بحومر بودا عارتخاو اشنا یناسنا ع رک عون نالوا ع وقتو نسحا

 ۱۰ ۰ 6 لول



 ؟ ۲۶
 ( هرک ذن هب یدنفا تلاح نداغا ىلع )

 اشاب میهاربا ولالود یرکسع رس هروم كکب یسح یشابشواچ قبسا
 یهاتشدا ترضح دارم یسلردنوک نواه طخ اب هنفرط یرات 9 ٩

 ئ رهکی هد هسا نوح ا یربضل و جن كنعاڪس هروم رده ره شلروب

 یاشاب هلا هبلا یو یدنفا یتیفیک ییطوف زا و ماظتا و ماظنر تكنغاح وا

 بانج فارطالاب کودبا قو معصم هدب زنا هلاکم رهفح :دناا زا ثم

 تناح باتکلاسر هدربدنو یآرو و ندملدلوا شمالک | نوه

 شف یسلنالل و هل رخآ تروص وخاب و وغل روک ذم قاحوا ردنددنفا

 وربندحراتوب یدبا شغل وا دېعتم یرلالاو بانجور ندنخم رات یدب یمرکب |
 جد یراکح هم هروک و ندنعیدلوا یرادسحات هدهاشم یسهعفات هرو

 ندنرافدلوا یلاخ ند هقیع ٌهعلاطم نوک وکو ندنفیدلروب نوبامه ةظحالم

 بانج ندنفیدلوا هدلاحو هدهروک ذم هرب زج نکيا هدهزارشو تیفکو

 یس هاراو لیصحت یتعورفو لوصا كن ر زو میجر هلب وب هدیهاشداب

 نادنرلسماتس عانتماو لاها كن راتلود تاذ یغحهلوا هدزک رم ه ېد

 مسجارو دام هنفرط تاوذ هيلع دقس هدهناکولم تاذ ندنکیدتا تشن

 كېبلا یوم باتک صوصخ و هروک همهنازحام نظ مدنفا هتشيا ززاس و

 ۰ یدنلوا رادنا هلاح ناب هلغلوا شفلق لوح هن زربدت و یأر

 ) باوج هاغایلع نددنفا تلاح (

 هد دلج یزو من ثنسهرب زج هروم تاک یسح یثابشواح قبسا

 سا و تعب هنسیلاع بناح یرلتمضحاسشاب ےھارا رکسعرس نواه اا

 ا او ماظن ندسخر كنغاحوا ی ضمب و را هتعیدل روس

 رک راد هناص وسعخ لئام کوو یعح ەل روم ەل نح نوحما ىلا

 فح عقاولاق شلوا یرلهنارد مولعم وع وم نا یرلشلود هص و صع

 یتامولعم لروک ذم عاحوا هروک ذم هلاکمندز و ر عد هدهسدنل وا هلاکم

 شع دیا راکفا هدنریاغم كن هظحالم هدناب و هتسیا رولب ار وب هظحالم قو"

 رک فریم اک وت هنر وص نسحرب نامز یغنق روک ذم غاحوا روئلوا

 هنداعسرد یوم رم ىدا رولشالکا یماجنا هجهرکص هتفهر هسددنلوا ۱

 تام راد هروک ذم صوصخ ندنفرط رسوساح هوا ندنتع زعا

 هنن راهینس یابک اح لیصفت ؟هحور هدقدنلا فارط الاب یربخو توایشالک |

(rs) 
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 )یاب سیا هل لو رار بلخ هل ۱ ۳
 یعطق ه را ریفس نامش هژ:مح یرلفدالک | رلء وقف ناطباض ینلأم لروک لم ۲

 ر یرهس رت كن رصکب قلارا وش یدعش شلر و باوج دافل ]
 .هروک ذم هورک هچرک نول روک هراج یربغ ندتفو را ما نعهیدنا زب وک

 یشهتشب ندهدعابسم هرابحلا یدلوا شما هوا هلا وح انتعم یصوصخ ۱

 وا ا او داو روک دف فو رک یش ترشا هناوک ۱۳

 امز و ر این زاده ورک ر رولوروس هګاوحو حب رخو هح وک ۲
 هدناب قلروب یراتلود م ولعم تیفیک ردکلروک ۰ ۳

 ( یدنفا تلاح ندافا ىلع تالذک 4 7 ۰) ۱

 ندنفر رط زکدكنسهرب زج هرو هک رارروب نامرف یرلترمضح نمدنفا ولتک وش

 هلا مس یا ود كنم رالوق اشاب ىلع دمع یسیلاو رصم نوح“ هظفاحم

 تحت بولی روب نواه بسا ندنرا هناها2 هح رق ی وا رونام

 7 هن رالوق ود یمرارروک بسا یزفوامه ربیدت زلوف یدنفا تلاح

 ری رحت فارطالب دب رابعا لاو نایک اج هدب رلرک اچوب بولپ روپ هلاک ولم
 هدابلوا ردشفلف راستجا هن ریرحن یحم رک ذن هدقدلروبن زر وک یسفلوا

 ۱ ٠ ۰ ) تاوح ندیدنفا تا (

 ۱۳ ا ا ارل وشرق هب هیت ود نوکیناوک كندز زج هروم
 1 e رصم نوح “هراح كنو و یغیدلوا هدقلروب نوامه ةظح الم

 ۱ فرطیرات رومأم هاب ٠ یاعود هبهروک ذم "هرب زج یرالوق اشاب یلع
 رج ید كن رالوق و و و بنەما و

 ِ» ی E ۰ هدابلوا نیمآ



 هک نایرج هدننباخا لع یئابررب هلا یدنفا تلاح #۴
Xو یرلهرک دن هیفخ تارا ندا  

 ( هرک ذن هب یدنفا ت 8 ندافا للع )

 راکفا كنه اهاش تاذ یسلنوف هات ماظت ا ماظنر كن برم کور ۳

 نوک و قحا بولوا یرهینس مولعم یودا هددجرده یران واه قع

 مولعمانعر یعیدل وا -ب ضعب هنر دا ین اتو قوع هلرهد تر |

 لید كنسافا | یرهکی زوقط نوک زکس هتفه نوحا ۱ كنا رد رام وزلقفآر |

 درو وک قم صوصخ ندنفرط یلام باب رک ندفرط و 3 ردهرز وا روذح

 هدنک رح هر ندرب هلو كنسەر زج هر وم قلارا وش یکج هيم ابر وک هراحرب 1 0

 قفوم هنن ریش و و ردا داصا هس و ییهروک ذم "هر زجح یرافدل وا :

 هب هب اع تلود نوح توم 4نوا ردو ار هروک ده هورک هعفدغل وا ۲

 هدن رراذعا دل رابس ماطر E ردا دار او تا را تلرستوقز |

 ا . رال هاک ری سم ید ندنف رط و و را ما هلو جد تفورب قرهسنلوا

 ۰ هدنناب یسلرب دا نزومتب

e نن نداغا ىلع AY 

 ف ر دپ ر ل رر نا دا ل ند شا ناب تفت
 کک او لدا رز دم نیک نا منک نالوا لات رطع

 ج ک هل و ندزهدج بولوا یرلنوام روظنم هلا a ندهن زخ |

 راردهرزوا نا ها لرهد رلشعا 2 هد هلف ید یر کی ءورک یهاشداب |

 نشر اا سا د ین اصل و مرا یار هبا فیسال ران هام |
 قوج كس هدهیضام نامز كناب 1" هورک ندمبدل وا شمالک | 4 حوا

  یراعفد هدنامزوش هد هسلا دقمو روطسم هدګ راوت ضعب یرافآزسن وی ۱

 یرلقدل وا ا هدهطاع كن راتلود هسنارف و وعسم حر وليش الكا اعر |

 تونل ا هلا ام هداب ز زر اوج ضعب ندنراقع یلناعم هدنرارا وح قرن

 للود یراکجه ر دتا عیسوت لر هل ردشا هوالع هراروک ذم یارس

 ندنکیدنروک قاطی الام فرلکت و وشاردنوک همان رر ندنفرط رار وهسه لارق ۰



 روهظ ید نا و

 تط وطحو شداتس تجود و هناهاشنو امم ولعم یراتهدخ و قلرار ندا

 هل اراشم ندمه اکو لم فرشلاو دحلا عمتسم فرط قرهلوا مهن اهاشداب

 ۱ :  ولکیلو ید هع رال وق نادر رسو اصاو ناریمریمو ره ورف هتحد هرمسا رس

 | ًانالعا نیفلوا شلردنوک رالاش عاوناو ربطرپقو راکروک روم“ شوطنوقو

 ادک ا ا ا تصخرو ًانیسم یهاروبغ تامدخو ًامایفاو

 باکر نایت او ام هلاصدا و غیلس یسهلجو رادص | م رد د صا وبیسا

 ۱: هل هد ماد مهار را مه اراب ره نییاو یاد الاح هدمهن اکو لم باترف رک

 ۱ ۰ ردشف وا رام

 | مظعت تاوطخ یمنوبامه تافب رشت هدقدلوا كموزلع تیج مولعم تیفیک
  تقادص شود یروک نالوا هکناع« تچ تاذو لابقتسا و قلت دلا لاحا و

 ۱ | تلودو 0 ماود ردا زوم هکت رب نايم یرمدنو دعرشعواسک | هنسو

 | راشم یرلکروک ولیاق هرسارس روصقو لاغتشا هننوعد کو شورف ماوقو

 | ناریمریع یراستعلخ راسو رهورف شوطنوقو ولکی لو و اسک | هما

 هرانلوا تافتلا قيال ید یرالاش هلرب سابلاهلهج و كکید ید هن اکدرک سو
 روط» ولوبحم ین س عهروک بویلیا لاو ا ییرالاسمس ةمزال هلردبا اطعا

 نزا دعب یتساضتفم تبج و ییامزا راک و تبالصو یانشا روما كغیدلوا

 قرهلوا رعالاب .دنتتسمو یار لقتسم هدیلنا مور راطفا ملا زارا جد

 ناطق و تیعر یارقف نالوا هل ذعید و هاب تبوربولطم قفور یداوم دفاک
 : تحارو نما نشت هد وسا و لبه 4 ارادحات لیلظ لظ هل و ندنو تتکلع

 تاعفدلابنیک د ه یدعش و تقابل فرص رزلايکتسا و لاصحا كن ابسا یرللوا

 ا اد اس ار وزرو دن اک ولا شالوا دوش

 هدوجو يرد یهزاول تفادصو یهاوخ ربخو تيجو تربغ نالوا

 1 ر هشاف هنح ال ام هکدهاس ةناقداصتامدخ هلهج ول وا بوروتک

 هم هن ارادحان رارف تما رابرد یداوم نالوا امالا مزالو تمه لج لز

 N E N کاطا تراشاو,ریرح



 تیاور هلوصاو ید هدمه اهاشداب نارق تاادع ناب واش ید

 تازجهءهبدو هلا ارحا 9# صا ه رال ج ید تند ۳1

 نا با لو e تیاچ تك بت 2 وا ما قلاح ۳

 ولو یز یور اشبشر اا ترضع نی
 سا هرزوا یلیلح صذ ( میکنم سالایلواو لوسرلا وعیطا و لا وعیطا 1
 اند تراسح هنفالخو تمذ ٌهضیرف هب هلج تعاطا همهن 6 ولغ نامرفو |
 موق رم نیا كد یدعسو ییغح هل وا تمادن و نارا تحوم هدنرخلآو 3

 ندمهن ار | درجات بضعو رق هح یرب e ندراندا نا فن یا
 ندلصح ی 4 | و دخ یاصتوا جا ضش یاضر هدلاح ره و یادم هلیتروق 1 1

 ر سک ره هرکص نددن و من اه اش ماعا تب ربح ما رم هل تهح یمهلازاو 1 ۳ ۲

 یلعا ه دم هل او دح مادا تلادع مایا ا ردنا لولسو لىم هتفادص و حالص ۱

 نالعا یتکو دیا ترابع ندلاسسا یی راتینماو ءفر كسان هلج یداو |
 بوغ ص روطو نسح كح و هجو ید ا روما هبطاق ا تماشا ۱

 OE هدعل ود و ند روغا و تور فرص دلش و هرادا هرزوا نس سم 1

 هرشط ندک زوس هلتفاحم اکسو بییطاو فیطلت یرلندبا تکرح هن ایقتهو ۳

 هرزوا كلالقت ساو تصخر یاضعتقم یراهلوتم وا هسا رولوا ناقیح 9

 یاضتف کالا تردابم هترومأم ةمزال یافا لا بیداتو هی رت نامه

 م ریلم و تواطم ید ل رهام تاھا رطاح ببطت و هاهاش هدارا ۱

 یکیرابتعاو ناشو فیظلتیکتاعم تبج تاذ یشاشدقلوامهن اهاشداب ||

E ۳بح وسم روع” العا تور دنخ ود هرم رس ۵ نیک فروض و  

 غاسحاو تیانع اکبب یاورسخربدنو دع رشعش هضبقرو یا رورسلا
 زا زارا هناراپسناح قافتالاب رار هلکس قرهلوا كنم دوو تولوا

 ا ما رو ندروتسد یسیلاو هروم نالوا شالا تقادصو تعدخ نسح ||

 فالو یسلاو نامرقو اشاب لع حالا مرزو یظفا# زوم خاو اه

 هنولوا الاحو اشاب دیشر دمع مرزو فرصت یرلفاصس یارسقاو رهشفا

 مرا زو یظفاحم یک هنا ات اسو اشا £ مرز و یقرصتم یرلفاه» هیابوآ
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 دزن ین رغ وط كنو وم ا ا E نوش لغ وا

 | تانج ۰ ردشلوا بجوم یمهن اهاشتیظ وظح لاک ب یکم ا یاب یا

 || تيم ند ندزو و مرکمو رارقر یمر زو اوللاروصنم یک كنس قح
 هلن اسحا هلنج ر امو هلیلج تامدخ ادت صن جیش ر دا ةدنس تنطلسو

 هلا شابو ناح هتمدخوب ربارب هلکنس بودا مرتحمو زی زع هدناهجود
 ] راد هرهب نده اوادجات لاوسنلا ےع ناوخو رادروخ رب حد یرلناشیلا
 .تفشع و نح راشخا تقاطو تان زا حراخ دص وتصخ وش ۰ نیمآ هلا

 اتکا تاالق هام موقع یش هلا تیناتسو مادقا لاکو
 نالوا غیردس و لوذبم ماد هدنقح بوروست هرزوا مه ارواد

 | تاهجوو تیلئان رارکت رارکت هه ارش نضاتلا عیار رخ یاد

 | تلود یارزو هلمباب هلا ی دن اقر همهناهاش تاب آ نسا

 || تاذ هلام وا: قنال هنیتسح و نی رفآ راذهدصو یقثاف هقنطلس ناکراو

 .لصلفو ق لزوو نیماکو دنهرم هدلاع يکيا هشیه كتا“ تریع

 عاوناو تماقتسا و قدص لاکو تیلیحو ردق كنس نوسلوا نیکسک
 بسک اما هدنن مهینس تنطلس یاقدصا راس هلتهج تدم فاصوا

 یدعلطم تلاکو تولوا مع وام رهف لعاح امدقم !دعام ندکفیدل وا شا

 نیکذ هناو و شا زاشما بایسنک | هللا رک | رادرس ناونعو زارحا

 دا رم قبط ی هیطج ا ریسج بوطخ رره نانلف كنج ندرک "هدالق

  بوضفم صیصخ ابو شمروتک هدوجو هرزوا مهنارواد داتعم تیسدق

 : ردق توراتروق ندنسدعت تسد یهللادابع ماطر هل راک ماعا كموق م

 | هلت اطفو لقع لاکو شمرب و فرش هجهقشب قسد هلهجوو هکی رابتعاو

 رب زو شعا لاصحا قاشحصسا ونرسزا همهناودخ فطاوع فو نص

 : راکتشا یدنازت نا ۳ راکرد تهح رهزا هدکتخ تولوا مربع” تفادص

 وا ةد تاعطیفم راکم ر هن ارو لع تاج ر سا نالوا
  لبامورو نانلق ضب وفتو هلاحا هکتچ هدهع د هلو ندو دکساضتقم

 . هفسش نون اقو فب رش عرش یتاصوصخ ٌهفاک نالوا عرفتم هنکلیلاو
 | یلبلاو لا مور لصالای کل ونش بوذا تبور هرزوا خیال اعطت

 هنف رطره تتیلیا مور راطقا یدذوش و 1 ا یس هار



 r یی

 جز

 هوس وی هه

 دا یک

 همهناهابش تاسف وش تاد تولوا شا تاسا هد تر

 ماظمو داسفو رورش دابعو دالب ردقوب نالوا ابرک بانج ٌهعیدو
 لیست کلمو ًاعرشو مزال هعأم تفالخ بانج یساراتروف ندنایدعتو
 نالو هدنتحندارغ تمیرش ینا هال واند دلو ا تیبخ رب ےک جاو

 نییعتن زکتربغ رک اسعو نرومأمو ارزو هنرزوا هجوم ةضرش یاوتف |
 اک ناس هلا راشم ربع تناطفریدت تسار رشمو ظن نوطالف رو

 فرط یقب» در اکو لم دافتعا و هج وب نسح و دامما و قولو نالوا راکرد

 لاکو هدارا هرز وا كعا تعداشم هکیأرو صا نرومات دفاک قرهشلوا ۱

 هد اذ ا 4 هند كنو هدافا و نالعا هسک ره ثالرلهتسا و تسحر

 دنام وتفادص و ید ص را نال وا زو صو رع هدک هیلصا ترا زوک س 1 1

 رودص هجوم هشرش یاوستف نالب ر وو یاضتفا تبالص و ید وه
 هباص رییادت لاسعا هدباب و هرزوا یمایضتقم ماب رج اضق نامرف ندا

 راثاو ترم هندقن راث هتار 5 ةمزال یافبا هلا هبقات یا ا یارجاو ۱

j.ناسا یب نایم یریغرکو لر تحارو باوخو تفایلو تردف هنیمک  
 هب هعلق و 8 دا الا هلا ها یر ردا كرو د هوا دص

 هجرد كرشب عونو قیضتو رصح یک یکرک بوریدغاب ہر و بوط
 طرص یی هم وق رم ةعلف لر هیلبا ارجا ما ودلا لع یاقشاوعسو نالوا هدا

 ییسا رس یازج توری هلا ید ودر قش هرکصذدک دلیا رج و ۱ 1 ۱ ۱

 یعليشاب یو مالعم هاکرد 4 ۳۰ زا هعفد وب یِیع وطعم سس و بانر 1 0 /

 زابرد هلسبتماسو هدح ماد دجا كرادحس نانلوا عیفرت یردق هلیناسحا
 تبعم دوجود هدهشا ما و هلا برسل و لاسرا هم هن ارادن اهح راعشتربع

 یتیفک ی رارا ذکتقاط )تو لا وه در هع ووو وا اعم و نارم رم و ارزو نالوا

 ناکی كهدراو تاربرح و هن اهاش مولعم ندندافم كتاب رع ناشلوا مدقن

 نناخ درح مهناهاش دانعا تب رح دارم ےب ۰ یدنلف تربعكنس عضو

 رب اعش و نیم روک ندنسدعت و روج كن و كشسعر "هزجم و دمج تما

 هلمسارحا كنه دجبا “هل لح ماکحا و ه رهطم تعد رش نالوا الا :



 ۱ ۳ زر ایفا اا یا تار زو سلاو ا دی لاوسشالاو

 ۲ مست ريغ ر زو رور تبج قبسا ردص نالوا یربهر رفظ رک رس

 ١ ۰۰۰۰ یکح ه هلالجا یلاعت هللامادا اشاپ دجا دیشروخ
 قرف زوتوا اشا ىلع یلنلد هت نالوا بل و ناترفاک و تلود و ند ناخ

 | ی اونو یرقو تابصقو اضق هح وب هدنسهباس مهیئس تنطلس ورین د هنس
 ا دالوا هلرکو ینودنک درک قرذاوا قرط كرفان لفاش
 زا هدادعتو دحو هن اهاش تابانعو فاطلا عاونا رارقسالایلع یتاقلعتعو
 ردق كت ردقو نکیا شلوا لئان هغاهاشدا , منو ناسحا ہین وجت

 | فالخ هتبعر زو تکلع ناطق نانلوب هدنسهرادا رز بوبل ی کش و

 ۱۱ و او شماقا تقيم لش هدشراثر اضر «قانموارغ تعیرش
 .[ ا ده ید هردبا تراسحاباحی هرااذا وروح ولرد ولرد شمالک
 . داسفر هدهراره بویمروط كت هدنفورب ججهو شمالاق تئابخو تنایخ

 ۲ هسسد نوک انوکو هلراتهج راش دوخاب هلام توقا هسشا روهظ

 ۲ | یربغ ندنهدل وا قفصم یلخدمو ىلا هدنا هراکشاو ولریک هلا راتعنص و

 ۱ الا راس لر شا تعاتف :راتکلغ نالوا لوح ةتتسمرادا :ودتک

 دالب لاها بوراقیج رالالتخا هلبا رانبمز ولرد بوت | لا ځد هرافاسو

 | هدنلدوانرا هلبا طلست هنضرع كنيکو هنناحو لام كنیک نددابع یارتفو
 قوح یف هدراضق نانلو هدنراوح یک لوک یراسو رتسانمو رهشیکیو

 : نادناخ یلاوح لوا بوقبج هقاف [ یت ایدعتو ل اظم كلرهربدنوس رله اخ

 هلو و شعا رازیب ندنراناج ككردیا روج#"و رود ندنرانطو ین اکسو
 نوا یعنمو رحز ندن اکر ح اضرو صا راغموارغ تعیرش فالخ

 1 تماخوو تاه:وتو ماصن نالوا عقاو ندم هلع تلود فرط قلارا

 | ابو یک :کیدلیبهنب بویغوط قالوق جهت اراطخا راد هتبقاع
 | یتناهاو تنعلعماد یتددروق ورندنقو یلیخ ردا نایصع هفیجآ ندقجآ

 همهبلع تلود توت ابق هتسهعلق هبت اب هلا اک اورو لاو ددا ازحا

 هدنداسف تلم مور نالو عوفوو ها ود هنلطاب گز كليب هروط وشراق

 1 | روک دوسو هروم توراتبح هادم یفافتانالوا راکرد روهعخ ید

 1 | بهذمو ند ی هلا طلت هن رزوا دمع تما لرەودناوک رەنا ا
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 ییص وصخ كلر و یا ر کا كمو زرع یکو دا مهناو رخ ؛یعطت بول

 را در ی نالوا ۳9 ردق ا ردوا ۳ تق ||

 كح هک هرومظ جدول و ندنو یک یغیدلوا ربنعم و یع هدم هنارادحات 1 

 تولوا رهاب و ید یٌعح هنلق ینازرا مهناهاش س هدزعایسم هتناساقلا

 قالطاو وفع كموقع ثیبخ نالوا مهناکو لم رابشتا بضع اود ا

 نالوا عقاو راد هتسهدام قالطا هدنسهعقو هرومو كمولعم یفپدلوا ن ی

 نالوا رودص رب ردالخ اباطع کس والو قرهلوا لوف نب رق كساقلا

 یسهلازاو مادعا كموقم ثببخ هجوم ورق تکو ن کک

 ندتل وا مهباها شداد : نورتم افص عبط را ربغا سج ود را دما ءراعشا فدو

 رو ! وا عفا و 7 لراعشا و اما هل وکر راد هنص وصخ ا ید ون ندنو یا

 هلر وص ر دمو ر تيب و یغجەلوا اسد اتو راک بج وم 4-یا

 رو سر دز یجد ۳ 9 mt یاد

 ا لح لذ 0 ۳ مادام 17 ا نار ,a وش

 مەن رادحات نورقع سم نواهگ طخ نالوا رودصر رو :رشنیفاوا مزد

 ۰ ردش وا زانست هلا 9 و رادصامردعلا لبلح را وا نیک وم

 كندودنا تنایحدوح و ثول هل راک ماما مدعم ظر تدوق منیاخ یا

 ییپم هنغیدلوا مه اهاشدان ما رم یاصفا یرهطتو هلازا ندملاع ةف

 تریغ مولع» یقیدلوا راج هلمجورب یعوقو ریصقت ونواهت هنوک و و
 . تساغل ندنسهدام یارو نور فک رحو لع هروک کا هدقدل وا دوز

 0 ۰ ردشملوا رداص ماش هلاع نامرف هدناب كما رذح

 ۲۳۷ هنس اح لئاوا هتفافش 0

 و مو

١ 
 و یتروص یلاع نامرف نالوا ردا اباطخ هناشاب دیشروخ #6
 1 روما روما e ۵ لا ماظن مخو مري ریش مظ او مر نو

 : لاسبقالاو ةلودلا نایب دهم بئاصلا یآرلاب مانالا ماهم مقم بقاثلا رکشلاپ 1

 1 تاللا فطا ءاوع ف ونصب ف 2 لالجالا و ةداعسلا ناکرا د دیش



 5 را

 ب ي ا 2 دو E ٩ 8 ب 1

 + یتر وص نامرف نانلوا عینصت ندنفرط اشا دمشروخ #۴

 ۱ لاد هم هلعت) ود فرط هدرا وش ۰ نیس هملاراشم شی هک

 هرکتص ندنراقدءلوا باج ه هی اب سابع رهاطو زاد رم وغآ نالوا شّعا

 نالوا نصح هد هعلق نورد هلشیبخ اشابییع نالوا مهناهاشداب بوضغم

 قرص اهم هنولوا ندغارک نارمرم دن تلخ كتسهشاط هعیوط

 تو هل راهطسا و سابع رهاطو رادرمم وغآ ناموفمو هاا مادرع

 ا ییاهس نرزرب د هنیلح AS هغک و شق وا

 نیتموفم نیتفاط ندنرافدلوا شفلق هطسا و هلابقا ماد دوحم ندعارک

 نیلا موب ید یمرکی كلرخال عی ر هام لردبا تلاخد همهیلعثلود فرط
 ردقیللا موفر ثيبخ بونلوا ریمسلو طض ندنفرط هر وك ذم ة علق

 ۱ ندکودا شلوا سوبأم ندنایح قتراو شعابف هبهعلق جا هلا مدآ

 ردا عضو هلع یغیدلوا كنسهناخ هبج یسهثیبخ یا شاو لاوما هاب

 تئاسبخ دوجو دنر وص یکیدلرب و یار و ینیدلوا هدکعا بلط یار
 هنف رط هلادهک و نیم یتکجهدیا نالذخ ران یاقلا هلا هناخح هبج ییدولآ

 یارا ملاع اع هننیماضمو لصاو كەقش هعطقرب كغيدلوا شيا لاسرا
 كمهینس تنطا سو هیلعتلود نس ۰ ردشلوا لماشو طرح مهناکولم

 راروطالا برخو ی هه ایت طع یارز و و یهاوخ زبح و راکتفاد_ص

 ا هس۵ و و تربع نالوا دک تاد هک ال وا یهابتنا تح رص

 ۱ نالوا كتاماو تناقل 7 هدمع ۵.عدد و ریه سا تقم هبنسک ربغ تمافتسا و

 رادتقا راث هندقت هن راهظا هلبلج رخافءو هلیج رام هد رالاسهسما

 راکرد هدکفحو رهاظ یغیدلوا كراکفا "هواقن و لابخ هنص وصخ قلوا

 % ااو $
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 هلب.هسرالم قلوا شلک هدوجو هلیعاجا كناصص و الع هبریخ ةعقو
 / هنبرب هیفید تبالص بوتوط لوب بصعت هدایز كپ یلام باب هرکص ندنا
 / ندنو ۰ یدل [نادسم تصعت بایرا ۰ یدلوا معاق هن اراک ابر بصعت

 ۰ یدلشالکا یفیدلوا قاقز زامتیچرب هرکص یدلروک ترضم قوچكی | ۰"
 راکفا ۰ یدلد هک ورلبا كی هدهرکص نکل ۰ یدل زاو ندقارو
 لصاطا ۰ یدلکح یسهزایخ هدکن و ۰ یدلروتک فعض ه هدد

 ۰ یدمهدنا صیلخ ندطب رفت و طارفا A تدم یلسخ ه_ہاعتلود

 ناخ دیحمادبع ناطلسس نک طقف ۰ یدمهدنک هلادتعا هارهاشو

 مادقا كن اشاب دیشرو ۰ شلایلو لادتعارب هدن رننطل-رصع كن راتریضح
 لخادهنسهزاوم ابورواقحص تو وفهنلو یتسهیسایس روما هلیسه اراک ادق

 ۰ ردشلوا

7 

eسه  r۰  

 E نوت سنا فاش
 در6 یتمار من من

 ةولصلا وانطنا نسح ىلع هلل دنلا و دما

 مارکلا هاا و هلآ



۳/۰ ۹ 

 و 4 ¥

 ا ا ااو هد هتض لود ةتفب نکیا شغلف ظرمش یلوبق
 ۰ ردشلر و رارف
 لصاوههردن ول یربخ یغیدنلوا اضما كنم همان هطاصم هنردا هکهب وش

 كن ه.لعل ود هرکص ندن | ندرآ درول ناو یرظان هیجراخ هدفدل وا

 كنسهرادا ناتسنانو نالوا لیکبشت تسدرد قرهلوا سو أم ندنسام

 ه وطکسلو نانلو لیکو شاب ینیروصت یسلئوف هنلکش هلقتسم تموکحر
 هدفدنل وا فیلکت هب هعفتم لودو تک را هن راکفا و كنا دوا بوجآ

 ۰ ردشلدنا نالعا یلالتفسا كن اتسنات و نامه هلکعا تففاوم یجدرانا

 نیک رھ هلکمرب واک هدوحو ییلود نانورب هتغب هلو ن ا قو هدرنهذ

 یک یس همان هحاصم هنردا حد هیلعتلود ۰ ردشلاق بولوا تريح تسد

 یجد هلنهجحو بوسهد "یشر ندسنعبدنلو شم رک ها لقت لج ر

 ۰ ردشلوا روبج هتوکس قرهلوا رطاخ هتسکش
 یگدرد نوا كن ارزح یسهبدالنم هنس ترد یللا زو زکسكي ارخ وم

 حاضبا یسهرففرپ كنقطن یکیدلیا داربا هدوتنءالراب كندرآ د ول ینوک

 ۰ رونلوا دارا هلیقر ( ۱۵ ) هدنانک لیذ نوجا هلثسم

 4 هر چ
 هدنسهبعاد هاج یراسفدوئروا نالوا یراشادبهذمورندهلوا ول هبسور

 برص و تاورخ ندنحما راسفدوئروا هسیا یسیفخ ضرغ ۰ یدرونروک

 0 الا اا اب ع روا ياا تطوف یماوقا راقلتو
 ۰ شعا كرو یتیذوفنو مکح ردق هنزفروک كيدنوو كا

 هرزوا قلوا تلوپس قیرط هنسودنک نوحا كمك هب یلبا مور طقف

 باحمالایدل ید یرلمور ۰ یدررب و تیما هن رلشبا نادغبو قالفا
 * یدزاعوط دلا هرزوا قلوا تل ار نوعا لامعتسا هدنبلع هلعش ود

 تداعس ندنفیدلوا یمولعم كرلمور نامزوا یسیفخ ضرغو كنولهیسور
 یی رس یداحنا والزا اهد تدمر یخدهیسور بویلکی ندهیسور یني رالاح
 لافغا یرلنا هلل زوس بهذم دانا هلدهج یغنیدنلو هدنتن قعوط موتکم

 اول ههسور ورندنروهظ كنلالتخا نانو هيلع ءان ۰ یدرنسیا كعا

 هدنعح رانا ندهرتاکنا هدلاح یعیدلوا شماعا هدعاسم هنلالقتسا را انوي

 ۰ ردشمامروط وشراق ید هتاصص ندا روهظ
۵۶ 

 < ٌدعفو #۶
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 ۰ یدلیا داعا هلیس ور ولسان لا هب رح نالعا یهرقف لوا ود

 نالوا شازاب هنلیکو شاب هیسور ندنرادص ماقم ابفاعتم هح رکاو

 ندهند تان نالوا یعدق تكلس هتم تنطلس هدیماس و
 ناب ةحارص یغیدلوا رکشهاوخ هحالصو لص هدلاحره تویلرآ

 ییبدارا نوګا برح نالعا هدیلعتلل ود كنول هيس ور هد هسیا شک وا

 رارف هبه راح هرزوا كماعا توف یتصرفو هلغلوا هنلا تص رف

 یلیکو شاب هیسور قرهلوا نیصتم ییهب راح نالعا یتبم هنغیدلوا شمر و

 هرکص ندشدوع كنارفس هد همانا وج نالوا دراو ندنفرط ډو ا تنوق

 حرصم ود رده راج بیس رب هلم اعم نالوا عقاو دد_هلعتا ود فرط

 قرەلوا هنمات یراعقتم هلا ربع نادنفزط یلود هس ور نا 9 و

 فرط هش رزوا كنو ۰ ردة البتساو طبض یرادلابا نا ویالفا

 یو یتا كنسدععل اید ید هنس جوا قرف جد ندهملعتلود

 هنن رزوا یراطخا كنولاب تسوا ۰ ردشوا برح نالعا ه ول هبسور

 ید رانا هلففل وا توعد ندهیلعتلود فرط یر بچلیا زسنارف و ریلکنا

 ۰ ردراشلک هتداعسرد هدهرص وب

 نانلو هدنداقتعا زب رولوا شياره هل تم كب ولف لها درج هدانا لوا

 اشاب وتر نالوا لفاغ ندنغب دلوا طرش كتعاطتسا هدداهج ماو

 كع رقەدەدهعلا بی رق هلباریبعت یرلاب ور یراکدر وک كن شام ضعب یماط

 وق كنهيلعتلود هکوبلاح ۰ یدراردا رشد هرکیدکی ینغج هنلوا من

 شاناترشابم زونه هنعظنت هلعمرک ابسع بولوا بارخ هدن را وانآ یمه رګ

 ا ی اتسف نیل وا لکم ید یسه ر دوق هلتهج یعیدلوا

 رادتقا هلثلاب هلباقم هد هسا راشمالابج بوشیلاح ه اراک ادفردقن ره

 ةداب ز عم ییبلاطم هفاک كرهلک ردق ههنردا ول هبسو ر هلتهج یعیدلوا |

 كنس همان رارف هردنول رک ذلافلاس هق شب ندکدردنا لوبق ه هیلعل ود

 ۰ ردشردتا حرد هنسهحاصم هنردا د ینلوبق

 بول وآ دود م هجراتلود به یسیدرفال یلالقتسا كن ات سنان و ردق هتفوو

 یشوف هنلکتش درا تلابار هرزوا قلوا عبا ه هلع تلود درج

 بولوا یراح هدنفح ییبعت كنلکش قحا ثحو شغل وا نالعا تاعفدلاب |

 كنس همانرارف هردنول لر هيلدیک هنسورلیا اهد ځد هدنسهحاص+ هت ردا
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 ترض رادان و نامش بوغا لارت هلي هراکفا “هل وادم ردق هب هجرد ر

 هیعطق اوا ندیلاع باب هنن رارکسعرس هرومو یلیا مور نوا ییدأتو

 ۰ یدآ اگرو

 کل وتش ۰ یدلک هروهظ یاد عفو نیراوانا هدهرصو هتشيا
 ههاماح قرلوا زادنا رکنل هدنامل ی راوانا هداننا لوا نوبامه یاتود

 یرللاربما نسنارفو ریلکنا ۰ یدا هرزوا كلا تکرح هنن رزوا یسهطآ

 نالعا ییرلکح هبلبا تعناع هنتکرح هنن رزوا رانو كنو امه یاعود هسبا

 یسه رحه هنس جوا قرق هدلاح یرافدلوا شا هقولبا ینا نیراوانا هل

 قرلو رهنام قو ىلصف یبصا هلا لوخد هنامل هدنلئاوا كنلوالا عب ر

 ژک ۱ هلغغل وا هلام ندنوامه یاعودو راشعت و ط هب وط یتوامش یاعود

 ندنفرط نوامه یافنود هدهرکص ۰ رلشغاقارغاو قارحا ین وامه نفس

 ۰ ردرشقلکو ب هنب رانادوبق هیلعثلود یجوص كرهد یدلرپ و تیببس

 زا همانوتسا ورپ هنرابچلیا هقفتم لود دورولایدل هب یلاعباب دولانزحریخوب

 رب رقن هعطقرب هد ص لاح ناب ید هشرافس اب رسوا ۰ یدلردنوک

 ید ندنفرط یلاعباب بویتسیا هلاکم یریچلیا هثلث لود ۰ یدلر و

 یارفس ینوک یجب كنسالوالایداج هموقم نس هلغغلوا تققاوم
 كنفرط هددها شا نایرج هرشک تارک اذم بولک هلام باب هثلث

 اکو ییسیهلیا كنلف نامه هثلث یارفس ندنفیدلوا لباق یراکفا فللأت

 : ا بوعح ندندافسرد اک ار هن را هنایفس یراودنکو تومار

 را اسعو لاخدا یرکسع نسنارف رادشنر ههروم هدانا لوا هتنشنا

 ۰ رد د نوت نوت یلکش كنا هلا حارخا نداروا هب صم

 روهن نامش كرهلب قفحم یتعوفو ه راح هینس تنطلس هن رزوا كنو
 ا ما اس روغ زا ن ند تمالسا لها اقا لا تدخو
 EK وو ۰ یدلردن وک هلع ما وا هدب زرط همانا دو رہے و تالو

 یغیدنلوا ثحم ندنسهنانکش دهع تالماعم كنولهیسور هدهیلع مماوا

 اضما ةلصا نوعا قعازاق تقو درحم یسدمان هدهاعم نامرکف ۲ هدهرص

 اقا هیلعتلود هسبا ولهبسور بولوا حردنم هرقفر وللو یدیشغ وا
 رودبا فارتعا یسودنک یتکیدلیا هدهاعم.دقع هناراک ابر هلشن كماغا

 ٭ ود #



۲۰ 
 كن هیلعتل ود یسهدام مور یراصخ رم هیسور هدنس هلاکم سلجم نامرکف [

 هدناب و ندنفرط قلود هبسور هلا یاّربعا ییعیدل وا ندنس هلخاد روما

 هدهاعم نامرکف | یراهدافاوب هجرک ۱ بودا ناب یتفج هی واهلخ ادم اعطق

 نامرکف او شل وا دبف هن رل هطیصم هلاکم هدهسیا شما وا حرد هنس همان

 كنول هسسور هرکص هام دج نکیا شی اب هرزوا ساسو یسدهامم
 كتنهسور و هلغلوا بارغتسا "یداب یا اضما یسیما رازف هوا
 هدنسهلاکم سلاح ناب ( رب وب ر ) نانلو یا تداع سرد

 مور هدنامرکق آ راسفتسالا یدل ندنسودنک تیفیک هلغغلو ینا صخم

 دسدا هب وا هلکځا راکنا ینکیدلر و زوس هرزوا قماغلوا هلخادم هنسهدام

 هاب وا قوب راشعادلا یزمرل صخر مزب یراصخ رم هیسور هدنامرکفآ
 نامرکف آ هکرلسشعادلا ییب راصخ رم هیسور زم راصخیم مز ۰ لکد

 هکفلیوس رازوس یکرلشعازاق تقو كردا لافغا یول هیسور هلیسهمان دهع

 ۰ یدالشابه ءفل وا بییعتو ج انلع یراهلماعم هنانکش دهع كنهسورو

 ۰ یدلیا دی زت یدورب یک هدنش نیتلود هسیا رالاحو
 نالوا هلا هقفتم لود كن هہلعتلود ییالوط ندهیان وب "هتسم و لصالا

 یالاوم سو نالوا هلا ول ههسور هله ۰ یدلزوح یافاصم طداور

 نفح شع شلوا شبا هکوبلاح ۰ یدلزوا هدنسهجرد هع وف نام
 هرک اذلاب هسیا زلوا جج كنسهمان رارف هرودنول ندنکو دیا شا بسک

 لصالا ف هدنسلاوحو هروم ۰ یدا ندهبلاح ضاارف یعاح هنر دعت

 فلت هدندب اقشا یرنکا كمالسا لها ین زج نالوا دوجوم

 هنلکش ینکلع نابتسرخ فرص یرارو قرهلوا ناشیر قویسلاةیش و

 زغآ یرانایتسرخ اب وروا نوت شمالاق رثا ندهبمالسا رتاعش بوریک

 شو هدتفلوا تنواعم ندفرط رهو تباح هرنانو هدفرطره شجآ

 هجرک او ۰ یدیشمریک هنکح لاحت يارا هنقناس لاج کرا وا
 ( ۰۱۳۳۰ ) یس .هدنشب كنبنوتنغآ .ینهدالم س ا ۲
 هدنس هعرم ناتسذات و هدهسیدل وا توف ( غندناق ۱ هدنائا وا یهر ا

 ۰ یدیا هدقلوب انو وشن داسف م یکیدک |

 لصن كشبا یقاط اشاب وتر نالوا ربخ یب ندهیلود تالماعم نکل

 هللا ارفس ندنراکدغا سرفت و لرد یتعیدل وا مس 7 ردقن كنامزو زات
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 | ۰ یدرلبا امدا وند ربا تیارمم ید هرللح راس بولوا لاثم ءوسر

 ا اار ااا زاشا هاتف شم دنس هلعاصم شرکب کو بلا

 ا هدننهف نفض دان كن راجا ناتسب سص هدنامرکف | هد و
 ۰ درولو وا هح وم یراذتعا و كنا ندنغيداوا شارب و ص وص#

 ثمر و لصيف هرزوا حورشم لاونم هنشیا نانو یتاود هریلکنا هیلع ها

 هیجراخ هیسور هدغروبسزتپ راد اکو بوشلی وس هلا ول هیسور هرزوا
 كنان یمهدالیم هنس ( ۱۸۲5 ) هدنس یصخ رم هرتلکنا هل رظان
 ندنفرط تلود یکیا بونلوا اضما همان رارقرب خ روم هل رات یدرد

 | ندنس هملحاد روما كن هملعتل ود هل و هدقدنلوا غیلس هب یلاع باب نمک

 ۰ یدلرب ودر باوج هلا یغیدلوا
 رانلود رکید هلتمح یعیدنلو ندنسهبلخاد روما كنهیلعتلود هینات و هلئسم

 نالپ رب و هدنسهرغنو انورو الاب هجورب هدنفح یساغوا هلخادم ندنفرط

 یتکرحیفانم هرارف لوا هرکوب نکیشا خیلی ولهرناکنا هبیاع باب یرارق
 تولوا ربغتم همام راکفا هد هرتسلکنا هکویلاح ۰ یدرو هنلوا داعبتسا

 یغیدلوا تاود ر ردا تکرح قیفوت ه همام راکفا اعاد هنيا ولهربلکنا

 تبرح بولوا لک و شاب ننک هدناسدن _یسهنس ( ۱۸۲۷ ) هدلاح

 كنسلاها هسئارف هدهرصواو ندنغیدلا نادیم هداب زاهد ینارادفرط

 زسذارفورماکنا ندنفیدلوا شک هنایلغ ییالوط ندص وصخ و یجدیراکفا

 ندهبنانو "هلتسمو رد هنس ید عاقج الاب هدهرودنول یراصخ س هبسورو

 هلا ذاا هلخادم *هلیسو یغنیدلوا راد هتکس كنراسح اب وروا ییالوط
 هکراتمر هدننعص یسهرک اذم كنو ویسلئوق هنلکشهزاتع تلایارب كناتذان و
 یر دتا ارجا هده ربح تروص دل یغیدغلوا لوبق توالوا هیصوت

 | یسعاطكنتوکح ناتسنوهدردقت یفیدغلوا لوبق ندنفرط یلاع باب هنن و
 ( ۱۲۲ ) ییعبهدندرد كننارب زح یسهبدالیم هنس ( ۷ ) هدنتح

 یرارقو هثلث لودو رایدلاضما همان رارق ر هدنرخاوا یمه رحه هنس

 . هناهاوخ ريخ ید هیاحه» لود رکیدو غیلبت هبیلاع باب هدهیعطق تر وص

 قیاسلایاک هللا تاذتجا ناددلاکمو هرک اذم یلاع باب ۰ رلیدلیا نعصت
 باو هلا یغیدلوا یرلتح هکغا هلخادم هشبا و كن هبنجا لود

 ۱ ۰ ۳۹۵ ودر

 ۱ هدلاح یکیدلکهدا دانساو لج هب ولهسور ییاالتخا نانو هبلعلل ود هدر و
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 د هدندف هناما ه هیلعتلود هدنسهلئسم نانو هلتمح یغیدروط هلاک

 هدهرغن و نالوا دوعن هدر وضح نارادمکح هدخا ال تح 8 ردراشماغا وب

 ردقح هل وا ترهاظم هنن رانعشد ی وع شاما هدلح رب e تقور ۳

 لده یدعش طقف ردکحهیلرب و زو الصا 4 هنانو تاصع هلیصوصخ و

 جد ندزفرط ءاش هنغر دل وا شلاق هدنح راخ كن راسا اب وروا ا باب

 رارف ود ردقو تد روم هن وک ر هغغل وا تنواعمو هلحا دم هن رشا ودنک

 ۰ ردشلرب و
 ندنس هملح اد روما كن هدلعتل ود ییحصم هر وم هدنسهرغ وق ) اورو ( هدعر

 شلر و زارق هنغیدملوا یراتسحالص ههلخادم كراتلود رکید بولوا

 ۰ ردشلدا غیلس 4. یلاع باب هس هطسا و یی ود هریلکنا رارف و و

 ندنویلیا هجرکا ۰ رایدا رادفرط هراسان و رخآو لوا راریلکنا نالوا

 یک یا ی ند هر یارواو لو دونم كالرورب تب رح هرکص

 ( غنیناق) كوي نالوا یسر كنتنارادفرط قرتو تیرح هد هنلکنا نکل

 (۱۳۲۳۸) یتعب هدنسنکیا یمرکی كنلولبا یسهدالیم هنس ( ۱۸۲۲ ) نیتاق

 تی رح بولوا یرظان هیجراخ یتلود هریلکنا هدنلئاوا یسه رجه نس
 راکفاكنا وروا هسا لاحو یدلوحا ور هد هيم رتروص یزوس كثالرورب

 هدنفح یمهلئسم نانو هلتروصو و بجوم یغلقشپ راق بیګ رب هج“ هيمو

 اصوصخ وندا وروا ۰ یدلوا بلقنهنبلع هیلعلود یراکفا كناب وروا
 وللکو ک هقتشد ندقدلوا هدکلک یسهقنآ هناعا یلک هناتسناب و ندهزنلکنا

 یلاحو كنا ورواو یدالشاب هدراوت هرزوا ترک د تارفو ناطیاض

 نالوا یماوشدب كناراک هظفاحم ۰ یدلیا عیحم#آ هداب زك یتسایقشا نانو
 هدا فی رنو فیص وت ود قیحاق یلد نداق هيلا راشم كرم سذرپ

 هد نفح كنا یتغیدباب هدسنقح اب ری ید واق یدلوا رقمو روم هدهسبداک

 ۱ ۰ یدم هاي
 طسوت هتل رایانو ها هیلعتلود امانا هب هماع راکفا یلود زلنا

 هیلعتل ودبویتسبا كا هلا زا ی هلباف و هلیساطع تا زامتما صعب هناتسنانو و

 ۰ یدعا لو ارصا یطس و هشت یسهعس هلمس ودنک هسدآ

 هسا رولی رب و زاسما هناتسنان وب اشا ورب نالو! باتکلا سر نامزوا و

۳۳ 

 ۱ ی را, ناب و صوصایع و ییارادفرط تب رح كنلاها ا وروا طعو



 ھار س ek هده ا E ےب ور هک رد

 ۱ تولوا تاشو هفت نايا زکلاب یرلتکرحو لاصفا ردم وقر
 1 ۰ شنا تار هنایصع اغ هنهبلع یرلعورمذم ع وتم هرلن 1 ردتانج

 ۱ نبات هغلوا تسپ رس القتسم مسا ۳۹ ید رلوا لقتسم مراقاب لب رظن

 ۳ ۰ رد ردنم هدهروک ذم هعوح هن . ییددل وا شعد ) راردلکد

 دن 5 كب هب هیلعتلود هدنسهلئسم نات سنان ۵ ارس سنرب مالک. لصاح

 1 ر وطارعا و ۰ یدلاح هیلغ هنسهقنلو هيس ور بودا قلتاقووآ

 ناو اعبط جد ال وقت ناخ ۰ یدردکح لا ندا هردناسکلع

 1 .هداب وروا هنلعللود ۰ یدمر و زو ه هبانو تاصع هلتهح یعددل وا رفتم

 ا راد تنمو رکشنم ندننغیدلوا لئات هناقووا رهامر یک كرم

 ۱9 اسب من اه اار اردا فام یاروغد دشا كرم کیف هچ
 ها ا كاا وا نارد ج ینو روک کر نیاتسنانو لد
 " ۰ رونلوا ردقت هروک هن رافاو جان قحا دسبا

 : و یرلاطخ كود هلو و لوا هده سمو كنه ملعتل ود یالک و

 || كنا یراشیا ناتسنانوو و شلو ع وفو یرنکرحو لاح ءوس قوچ
 ۱ نکل زامهش وا راکنا ینددلوا شلاق هد همخ ودوس را هڪ وب نوجا

 . رکسع رسو یتی رفظم هدنفرط ہروم كناشاپ ممهارا یلرصم مالا ةیاہن
 شا قرهلوا تولغم رابانو هس يڪ رح هنارداپم كناشاب دیشر

 ۱  سوکعم رب هلئسموب زدنا ربغت یراکفا كناب وروا نیش هنب زک سع هع

 ا توشالود تالا هلرهاک و د هلا ندیلاف شياو: :یدلآ لو
 ۱ . یراتصرف ندا دم یسه وس هللروص نوهالا كلاوحا نکیشلک هنلا

 بوم هدا عنم یاوبق لر هءانرارف رضم ندر دک هجان وروا تورج

 شر نصب لا یخ الود فال هی م ولا شات هظفاح تیام
 / یکی دلی وس هدنلو ما رتلا یهیلعتلود و یدلوا روب فا وم هه وست

 e ۰ یدلاق رسهر رادغاک اصح الو دعیال یعددزاب و رازوس

 یرایران و راق كنابلاتا ه هبنانو تاصع هدنسهرغنوق ( خاسال ) هک هل وش

 | قحابولب رب و رارق هنک رت هرزوا یلاح كن هان وب *هلئسمو بولبقاب هلی رظن
 دا كناصع هلا قوس یرکسع ةا فاف اباشاو اب رسوا هیابلاتا

 | نداب وروا لود هدب ویمردنوک صخررم هرادرفنوق هیلعتلود نکیشغل وا انتعا



¥ ۲۹۷ $ 

 اب رسوا اخروم هلبح رات ۱۸۲۲ هنس نار زج ۳ ف كلک رم یتح

 لوصا) هدنس هم ال نالواح ردنم هدر ةع و هدب ودنا مدت هن ر وطاریعا

۰. 

 الکو تّیهر تگ هدایند ورتدیلهلوا شمریک هقب رطرب رادایض هیساپس
 راحود هنلاحح یتیدل وا راجود هعفد و كنس وطن اق هيس ور هکردقو

 تنوق راد هش اعیاض كنذوفن هیسور یهدناتسکر ۰ هلوا شلوا

 ۰ رده هلساع تایل ام نانل وا ناب و طرسد ندنف رط درو زاد 1

 هد وج و بابت رافاخ هلا ورد لوب یسه رضاح ته اتم زالو و همس ور

 هرکصندن وب ۰ ردشعا هلازا و وع دعفد یی هم مات یرلددل وا شهوت ۲

 شعا بثاغ كنهیسور ۰ ردقج هنلوا ان هن رزوا ساسا رب یکی یشره

 زاربا هبهنافع تلود ۰ ردشهازاق یلاع باب یە ونعم بوق یغیدلوا |
 هلتهج ینیدلوا ندرلیش قجهلیدونوا هد نفور چ تامدخ زیکیدلیا |

 ۰ ردروطس وند ) ردقح هلاق قاب هدرلف رط وا نمد وفن

 وح رد كن هبسور الا هج ور هد هسا لکد یرام ند هغلابم یتادافاوب لک رم

 راوشمو كکینزتم ردنا لارنت یذوفن هحدهشنلو هروک هننوطسو توق

 درط كنویلبات لوا هنس یدب یروهظ كنالاح نرب و نادیم هشب راتفک و

 زکیدیبشلک .رغآ ردقوا .هردناکلع روطاریعا نالا ی کک
 تونم قوج یسراو شیکج ندیشنا غان بوسوک

 ۰ ردشل وا توف ۱

 تاصع هدود) وا یروطاریعا هیسور ال وقس یردار هنن رب ردنا

 ہدلاڪص رع یراکدلیا عدم کا دادتسالا لحال هلرهشود هدیما های و

 كنتلود ودنک هيا الوق ۰ ردرل شما تیاکش عظع ندکینرتم سنرپ

 مرم هصححح یسهماندهع شرکب و هلاکا یییذوفنو ناش هطوباتسا

 شفلو هدکعا رظن مصح دلاحتسا سه وست داوم نالوا هيف عزانمو
 ۰ یدبا شماغا یت یهباو تاصع هلتهج یکدم وس یرلباتو اتاذ و

 دیسور یی رلیقتلوب لالقتسا كراو ) هدنراثآ ةعوج كکیم یح |
 ) رداکد روصو نک ةبطاقو اعطق كم ردتا لوف تفورب جن هنس و طاق

 هغر وب سرد ندنف رط اب ریس وا هداننا لوا و ۰ ردشف و حراج یس» رعق

 هلاکمر نالوا عقاو هلبا الوقت روطاربعا كنیجم ز تنوف نالي ریل هکر

 ناپ رارکت هزس هلتسانمو ) هدنسهرص یتادافا ضعب كنالوفن هدنسهم# 3



 و د

< 

  OTی ۱

 مسیر تیوخ

 قلوا یلخدم هدشیا وب هلع ءان ۰ ردد السم یعددلوا مدآرب راک هسسد و

OD re1 ۱ ۱ 2  

 عفوم قرەلوا تربصب مشچ “درب دن ودك تم وه تربغ طرف قجا

 یسهبناذ تقابلو تیارد ارز ۰ ردشفل و هدراتکرح و لاح یفانم هنتر وماء

 | یالکو نالن نالوا دهعتمو ضوفت یلاع شناسآ هظفاح هدنسهاس

 نوسلوا هدا رولوا بم هبسهنره نکیسشاوا لصاو هنماقم اب وروا

 ندع هاب هساوا هلبسالوط هکولو یتساضعا هیداسف هيفخ تکر شرب

 1 ر وطا ربعا تیاهن ۰ یدا لکد بسانتمهلّتسر ا عقوم یسماعا بانتجا

 || ماطر هلو كنا ځد ببس هجولشاب هنتینما بالدفا ندنا كردن اکلع

 || تولوا یصوصخ یسعا لازت هاغصا ین رازوسسو طالتخا هلنا رادسفم

 ۰ ردشعا گز ات EE هژدتک رح تماقس ییرمضم یکیدمهدیا اک | تاکی رم

 | ارخوم هک ردکرک قلوا شعا سح ید یسودنک ندرکص یسارو

 ا ییمان كن ابر ا هدم یتیدنلو هداروا بونلوا نییعت هنکلر دم ناتسنات و

 ۰ هنلاوحاماما لردن اسکلع مل هلك ۰ ردشمالا هنن اسلنوسل وا هعفد رب هاب

 | تشك هدهسیا تاذر تافصلا حودع هجایوروا ردناسکلع روطاربعا

 1 | ندنمهنس شب نوا زو ی كس كداليم ندنفدلوا نولتمو ددزتم هرطفلا

 لوصا یکیا ضفانم هرگندکی هدنفرظ هنسید ردو هنسدنس یکیا یمرکب

 یالرءهر و زو هاب رد واق ءاک بو رشاش ییغجهبایهت هدنسهرا هقبتل و

 | ليام هکینزتم سن هاکو شقا عیصش هدنس هیصط تاثیشتو تاروصت
 | كننان ولتو تیاهن هلتهج یغیدلوا شلک هدبا ملست اکا یتسودنک هلن

 ٤ ا سم ازاق یت مش قلما ه طناب قلم ودنک مه لر هکح یس هیس

 | ردق ههجردر هش راکفا كن ارادفرط لالستخا ای وک هدنرظف اب وروا

 ۱ 1 ۱ ۵ قوحك توم ەراتر وق یسودنک ندنس همش كلبا نک راش

 | قلوا یلخدم هدان N كنا جد رادنلوا تو سأم 4 اب ۳۹ صوصالالعو

 : هاوخریخ و اک هہلعتل ود هلدسد دنف رلخا و یالساو و هدن داهنعا

 ۲ همس هنر رله یسهبفادتم تال ماعم نالوااع ور هددب اب ون انش نکیا روش روک

 یلوطسوتوف كنا ود نره لا تاتو ۰ ردشغلم هاوخد یددحدلعتل ود

 هر لا هدا زكى ىس ەغتلۇب هدلاح یغیدلوا لاکر



DO 
 ی اا ارو تابش دا و

 قالوا یرثا یتآاقلا هلسیالوطو ندنتلا لاابو یتایلعت نخ كن ایزتسیدوباق
 ینیدلا ندروطاربعا ینالسیاو ۰ ردلکد دیعب هدکب ندلاقحا ید |

 یدیسلس هدب أ تاس دلم لحن دمرب هدوبمروتک س ی هلا و باوج

 ناشیرب یداسف بارا قباجراج داد هناعک را و هدایلاتبا یا 1 ۱ ایرتسواو ۰ رولدا امدا ےک ود یدنا رج نجس ترم هلن نیتلود

 كي مه كردن اس لغ رولا ریا یدیساکه ع وو لاح رب یس هد وچ

 ۱ یمرولب هنل وا مکح هنکحهدنا تاس هدنسهقشلوب

 اب را هرزوا یغیدنل وا ناب هدشاس دلج هکرد هعلاطو ثحم یاح هدیساروش
 هدهعرد یتسایر اب ربا یتن الیسبا نکیشعا داكا ساسا یبهذم توا |

 ٠ هرزوا یعیدنلوا ناب هدشاس دلج بو وق ههتروا یتساسا تیموق هدک دا ٤

 هلثص ندنتعاصشو تیاردو تکح كراو یکسا کلا هدنسهمانن العا 1
 نادغب و قالفا ندنفیدل وا شعا اب هن رزوا یساسا هب ون یت اه :

 كنیتن السا هدرظن "یداب جد و + یدیشلاق ج راح یسیلاها برصو ||

 ەس و ردىمەل و ایک هددسلا رونلوا لج اا ناقل دس

 رر كارد واق ځد سم اللوق نال الو وا
 كنهسور هکنوح ۰ ردهعلاطم ناباش د یمارو هتشيا . ردییسیفخ |

 یت السا ندنغیدلوا یسهدېع قوقح هدنفح ناتسیرص و نسل

 یدرولوا شم وقوط هنفوقح كنهیسور هما نالعا ییل القتسا ول رتکلعو ۱

 هب ورتپ لوس هتسلیا تاطخ هراسفدوتروا موما لع دست العاو
 لاو قجهلوا تفد رظن بلاح هج ےس ور a كجا دیلق هدنزفوا
 هراسفد ون روا ورد وا و هنف وقح كنهبسور هلع ءان ۰ ورا شف وب ۳

 یتهجر دام هبهسور نل زم وقوط هنعفومو كلسم یکیدلیا ذاحا وش 4

 | د ییا ثادحا هیلالتخا تیعجرب هل ندرای انو یکسا نالوا ا

 ۰ رک ءراخ یل وا یر كاب سو

 زاد هنفذلوا لجده تنا تسیدو اه هدنبسهرخا تارک تل السا |
 به هحورش تاعلاطم هلسنهح ینیدل و تاار هدهدوجوم ق ةاروا |

 هرزوا مامرو هتشررس هدنفح ودنک د اسید واق نکل ردندنابنظ |

 ریش هکیزدصا ارا نانا لا هایسال ول ارم نکا و



#% ۰ 
 | ایاتاو اا مم ۰ یدا زالکد یخ ندنرب رب نا یا
 ۰ ردشعا لیععت ییسهسایصع تک رح تنش السا یاعوفو

 س كشیاو ع رصت ینوب جد ( سون ورک ) ندنراخروم ایالا
 اکو هلا ناب یتفیدلوا یتالالتخا اب وروا بیس هنسمتیچ ندنلا اب رسید واق

 | خابال هک هلل وش ۰ رايا دارا قرهلوا لبلد یییذصم تلسم كن السا
 ترغ هلا ما زنلا یتسهقشلوب تاک رم ردناسکلع ر وطارعا هدنسهرغنوق

 1 | تب رح یسودنکو هدکشا تابع امر یالالتخا نالو ع وقو ه دنفرط

 ۱ ایلاتا هر زوا قمراتروق ندنسهداش راکفا كارتشا ولردره هلب زا رادفرط

 ۱ یفیدلوا هدکلنانالعا یفیدل وا رضا هکعا قوس رکسع كب زو هن رزوا

 . یا السا ییتکلع كنشالسا هلیدیما قغلوا تنواعم ندهیسور هدانا

 ۱ ار دنمرش هضب رع هروطارعا هدنننض يازسا اما هم رزوا كنو و

 تالماعم ولردوب كردبا مکح سون و رڪ هنفیدلوا تفخ رار سلا
 ربا امدا یفیدلوا یلاقحا یتلوا یلخدم كناب زتسیدوباق هول وغفر

 هجا ور وا یسهیقشوب تراهمو هیناذ تیارد كناب زید واق اعقاو

 ۱ ندلاقحا ىلا ا ی ایکس اک رج تاس السا هلغلوا سم

 "۷ ساک روطارعا و رده وا اب تب سید و اق نکل رون ر وک دمعل

 او ا ها تكا تحب ندراکفا تکی ر
 | هنسهجرد قلوا وح یذوفن كناب رتسیدوباق رهلک بلاغ یفرط كيزتم

  هدنرلفرط قرش نوجا قمراعیج ندلو یجنیدنوط یروطاربعا بوراو
 1 هدلاع یفیدلوا شماللق هراچ هقشپ ند ادحا هلومأم ريغ دم ةعقور

 . یجهدبا تکرح نامه كننرکسع هیسور كيبزو هرزوا كلردنوک هبایلاتا
 ا ا ر اا اک تار نالوا اوج مهم هورپ یک نادغب ہن آ
 ا هنلاح قلزسماظتار تکلعرب ناسنلو هدنرزوا یلو لرکسع كحوچ

 ۱ فا رکسع قوس هاروا هاوخاتو هاوخ هبسور هدردقت یکدلروشود

 ۳ یه هد اور هلا دیلع تلود یالوط ندو یانو هدنتب روح
 ۳ اغا نالوا دلش هیسور هلا برتسوا هدنسهرا ههظع تالکقم كحدبا
 ۱ ۱۱ تب ندنو هبسا یغعیدارا كن ایرتسیدواق بولوا لاقحا بلغا یسلزو

 ۲ || هلیسهنارمسکبس تاکرح كاش السبا هدقدنل وا هعلاطم شدی ردیغیدلوا یشرب

 | قلعترب ًانطاب هدنسهرا كک ان رطخ عقوم یمیدنلوب هدانا لوا كناب رتسیدوباق

 و طابراو #
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 هدکسلا بودا لکشت هداف تنه یکیا نوا لالخا داسا كنرغو. | ۱ 1
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 نوڪ ا لد یب روز را ودنک ایرنا هدهسدا شماعا لوق هدک دا

 هدعب و ۰ یدیشعد مر ولوا نونع هد هدلاح یعیدنلو لو رب هفشب

 هنسودنک هناعتسالالجال هللا لوبق یتتسای ر اب رتا ینالسا راا

 نکیا ردتقم هنعنم هد هسا شر ودر باوج یداک | هدکدلبا تعج ا رھ

 هدعاسم هلماعمرپ هلو ۰ یدیشار هنسيعبط شور یثیا هلایع ضاعا

 كەر و نادم هرز وا لا توافش 8 6 ی "هلاحا هداف تاب را هدا هنا راک ۱

 كت رومأم یفیدلوا راح هدهبسور نامزوا كناب رتسیدونافو ۰ ردکعد

 هد دلم و a زی تمدخ كنههسور و هن رک كننارادف رطو ها

 كلود هیسور هدشیا و ندنفرط داسف یاسر ارظن هننرفو ل نانلو

 امر لر وطاربعاو یسلوا شلریدناشا هلوهسلاب كقلخ ویدردراو یلخدم

 یسلتب هدا ككرادت هی رح تام كناب را هدنفرظ تفوزا نب زسقلوا یربخ

 . زالوا بعت بجوم
 ۰ ردندنابسم یکيدلیا تکرح ریاغم ءالم قوفحكناب سید واق هدص وصخ و

 ندنراقدل وا شالا داشعا یرابش لب و یسالک و هیسور ورندننامز هن زق طقف

 هل رظذتلارب نوجما همی یداسف بایا هدننس هیلعتلود ةع درج هناب را

 هنس هک را لاوحا یباوس كن هبس ور ییسار دنلوب هدلا كتلار هل ون قردقاب

 ا روک رباغم

 یغیدنلو هدن سولا وح هل وط هلیثیعم فوقاصج لاریما اب ری ہید واق امدقمو

 هلتهج یغیدلوا شالا هدهاشء ندنش ینتوطسو توق كن هیلعال ود نامز

 یم وزجحنیعغج هملوا ردتعم هشدارب كناب را دکر ل وا تنواعم ندنفرط هيس ور

 تاج هتکرح هنهبلع هلعللود د وڪ دوخ كنا راو ند.نهیدل وا

 هدنن وهم توو یمارم كنا هداروهظ لئاوا كناب رتا ندنغدغوا یتکچهدبا

 هیلعتل ود هدنعوقو لاحرب لکشم هدنس هرا ولهبسو ر هلبا هيلع ود نعد

 :ةعفد نکیا ترابیع ندقغاللوف هدنمانش تلار نوا داسفا یسوقت

 یبا حنا هیلالتخا تاکرح ندا ناروف هدنرالحم قوجرب كناب ور وا

 ۰ ردشللا شب وشن

 طاب رار هدنسهرا یر هیلال-تحخا تکرش ناب ور وا هلبااب راو مقاولایف

 قرش هلا اقم طئاتسو نامزوا هک ردیسار وش یي رغو ۰ یدا قو
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 ؛. :ودششا ما ملا ییفرط

 ردشلوا روبحم هکمرب و یتسافعتسا بویمهکچ یتسهبلغ كنببقر اب رتسید واق
 تدمر هلغغلوا رعا ندنفرط ردناسکلع روطاربعا یا ماود هنتب رومأمو

 تشفاوم هنسهرغلوق ان ورو ییلودهیسو ر هد هسا شلاق هدغر وبس ر اهد

 ا مر یا تب قم ند وو او لا ر یت زومام مدک دا
 هردناسکلع روطارعا هلیسهیموع لاوحا نانلوا ناب كنسةقىنلوب هیسور
 یلالتخا ناتسناتو یک یغیدنلا هب هعلاطم رظذ شیب یمهناددرنم تاکرح

 تاپسا كن هبفاذتم تالماعم نالی ریس وک هحهیسور هدنفح یماضعا ای راو

 كناب سدد واق فول وغ ورتا کیدا رولا حدو مولعم یسهبجو»

 هرزوا كمر وتک هلعف ییئاب ونم نالوا هحفرش اب سید واق بولوا ین ؤم

R۹نان و فو وعو رسا ندننک ودنا شش مر دا بصنذ یسچلیا تداعبرد  

 قیفوت ه زوم املا بس هب هیعسر تاعلعت یفیدلا ندنتلود هد نفح یلالتخا

 ید یکعا تمدخ هنسهص وصخ راکفا كنا رسید واق رارب هلا تک ر

 یعوقو ضقاتهدنلاعفاو لاوقا هلتهجو ۰ یدرولب هفظور هس ودنګ

 ي یفتط
 دوفنر هکداعسرد هننلود هبسور لاح یب م قافنا ا رسید واق

 هسدا زالوا رقم یتامادقا یکهدناب و تولوا هدنسهبعاد قمردنازاق هنابلغتم

 هدقرش بناح لاح هم و فشک ینغج هلوا ج یه را كلاح شور

 دیفسرحم هخوا یساب را مور ندننکیدتا نیم ییکیدلبا برقن كنار لاحرب

 هدافتسا ندنصرفر هل و ردنا ظاقا یی رلشادنطو نالوا ۳

 کا یییابسا یرلل وا لئات 4 ۵ دی ل تازامتما ضصعد هدنس هب اس هس ورو یراغا

 نا مدح هس راش ادنط و هدهش و هب هيس ورهه هلا لمه هنن راودنک

 یودنک هجرک او ۰ رد شش و ° لالو دغا هاب را هرز وأ قوا

 یرلهنس یمرکی و زوغط نوا زوب رکن كي هد هسا لکد لخاد هداب را

 1 كتلودر راوح مهو تسود نکیشلوا ففا و هن اتش كناب را ۵ لاین هرا

 هن رترمض+ عنم ها تفرکو ذخا یرادسف» نالوا یعاس هنشیاسآ لالتخا

 .نوس روط هل وش ثدشت اکو نکیا ندنساضتقا للم قوقح یبسلیا یدصت

 فیلکت یینساب ر اب ربا هتسودنک وتاسفا هرز وا ییددنل وا ناب هدف دلح
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 هکمادام هسا راسا قغلوا تکرح القتسمو ۰ یدرولوا شعا ذاا

 زعا دمس ور ردشعا حات هنّ واعم كن همسور یاب ریس وا هرات لاوحا

 هر الات هکلب توشسا ٽن واعم هاب زنس وا هنس هح ردنآ ارو هنس و شو ییعقانم

 ا مایضنا كنا وروا نوح ا لاصحسا ییعفاسم و هدب راف رط قرش

 شو هدر دقت یییدنلوا تکرح قیفوت هساساو و ردیلعسبا یثواعمو

 عود هلم نالوا شلاق هد هم وروس هدل وناتسا هرکص ندنس هده اعم

 تل ود یتلود هيس ور هنرزوأ هرات نیتکلعو ناتس رص و رول وا فرطر

 هلا رفس نالعار دنا قرەلوا قفوم dd وسل ولساسارب هلا ا

 ٠ شمرلب وس رازوس والو ( زاماق یموزل كتعجارم هتالتاةمو تابراح

 كنەيسور یسیلصا ضرغ بولوا هدزک مو یراکفا كناب رسد واق هتشیا

 ترابع ندکلیا دیفتسم یرلبنان وب هلبا هلاما و قرص هنفرط قرش یتفد رظذ

 هن ابط نابط هن راکفا تکی رم هسیا یراکقا نال وا ضارغ الا

 یدبا ضفانعو دص

 دنس هعمل ول ودنک هل درود هلا اب رسد واق هدنس هرعت وق هبا و لس زنم

 یدک دعاس نا ردنا سرقت یغیدلوا مدار كح ەل هدنآ تعل ام

 كف رط كرهدوب یغیجآ نالاق هدنسد زا و رسلم یکیاو هبلا وتم تام وفو

 ۰ لدشکا لوڪ هب هءنلع تم وصحر هدنسهرغت وو خابال یراکفا ناب

 نایت یخ هتک دلا ییدفکب 1 دا دقشب ندنسودنک كريم

 ندتک ازت هدعاقو ییایرتسدواق نکیازامن الل وف تارببعت زاعکاب هب یتام ولس د

 یهیرسرس هفروق راک هلیح دسفم ام ادهکدناداب ییعما كنا قره وط اّبتسم

 وادع هار هل هدزعح یک هدا فص وت ود یتا كرا ران و راق

 ۰ ردفاک لیلد هنغیدلوا

 لاوحا هدب راد لب ج ردنم دن راز ۲ هعوم نانل وا ۳ اروم تاک زنم

 لیذ هلیقر ( ۱۸ ) رهرقفو ندنغیدلوا تارقف ج۶ وم یهحورش ِ
 رونل وا هوالع هباتک

 هاک تولوا دد زم ا اب رسد واق هلا كرم دا روطارما

 دن رب رب نامز یلبخ هلا ح7 ر یتسهقدنلوپ تاکین تم هاکو كناب رتسیدوباق
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 | هدصوصخره هیلعتلود یالکو یدرب وبلوا اق یذوفن ای رتسوا هنب رب كنا
 کلان هسیا ردناسکلع روطاربعا ۰ یدرلبا تعجارم هنآر كکیرم

 و سدخزککیدلبا زاربا هدنروغوا مع ماظن هجفدروط اسد ) ندکیوم

 | ۰ یدرولوب تیلست هللا رپ و-تکم یقیدلا ولو ( رد-تجهلوا روکشم
 ندرطکدلیا بی وصت یک كنا هلی یزد لا كنسودنک هکوبلاح

 | ةلیحاب كردب اعر ( ۰ شعا لعد یلاخ ندنناکش هرص را قرلوا ریتم
 8 | ۰ (ةوقلاب كرد الام

 1 دوران تنوق ( هدنشاب یسهتیجراخ "هرادا كنهسور هدانا لوا

 جوا هدنشاب كشيارب ۰ ىدا راو ( اسید واق ) و ( وچوپ ) هلا
 . رونلوا هرادا لصن هللا یثک جوا یشیا كنراظنرب و رونلو لصف یثک
 .دوجوم مدآ جواوب هدنماقم یئراظن هیجراخ هیسور نامزوآ طقف مل ىدا
 ناب هرزوا قغازاف ییهجوت لروطاربما دورلسن تنوق ۰ رایدبا حقو
 | كنفرط هسنارف بولوا ولهتسروق لصالا یفوجو ۰ ىنا تنتج ندبأر

 .هیلخاد هسنارف هعفد جاقرب هک یدبا راو یعات فوقو هسبنموا هنلاوحا

 | دوا هلتمجوب یدیشمامرپ ویلاص ردن اسکلع نکیشغلواتوعد هشتراظن

 ۲۱ ندنشندلنوا هدکغا رظن رج هتس ههو روها كدتمج هسسنارف زکلاب
 هراشتتسا هن رزوا هقشلو یموع هقشب ندای سید واق كرد اسکلع

 ۱ : ۱ ۱ ۰ ید قو یجدآ كحهدا
 واق یسهلج درناسشل و ض رعد هتسافسل و ترا هل ودب ایکلع هیلع ءان

 ندای مو تر ایی هلبسدطسا و اا اا وط هن شاب كباب رسد

 اولا بوک هنبشاب هلراضرتعم حد ا ید واف ۰ .يدراروشیلاج هغمرآ
 .یلود هیسور ) هک شم رلبا ضع هرد ایکلع هل نیمز و یی راو زرا
 ناسو هدنحراخ ی آ ارح-ا راد یدعف یدنازاف یینفص یس” اب وروا

 | تیرح هن رزوا ودنک هد ودا لاغتشا هلب راشی ایلاتا و ریکتروب و ابن ایسا
 زانم هرکس ندندرط كن ویلبات هوا ندا بلخ ترف تن رارا دف رط
 كن راکفا تیرحو هلا درک ییسودنک ندریفافتا نالوا شلاق مدصعمو

 ودنک ییسهیلخاد روما كتکلع ره ندنفدلوا یر طم ههینسور زونه

 ید واڪو هدام هوو یعیدا زاق هدب رل هر را نولیات با لر ھه را اد

 تالسمرپ عهاو سا نوڪ ا یسودنک ۵ سل وا كح هكیا فرص هنو رط قرش
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 17 كنا هدهسلا شل تلط ی كنناحردنء رک

 هن رلاشا املاح ىلع جد كنهمانفافتا یکیاو قرهنلوادر هلا ا ا

 هکمروک یني ریذاحم كرنو ولهیسور بویمع قوج ۰ ردشلر و رارق

 ۰ ردفا

 هشت سا و لص تواصوا هدا ز ك نده راج اورو ا للعو لود هکنوج

 ید ر ندن رلبحا هرکص ندا رغل و هاب و هکی دنا رلشل وا ها د ردق وا ۱

 كعا موحش هن رزوآ كا ىسەلج هسا وا كد روک لاک ی زح هشیاسآ ۱

 ولایس ور ند هعد را و لود کل ۰ یدررونل و هدنم زح و مزع 1

 فطع هحراخ ندنفیدلوا لوغشم هلب ریبادت كعا رذب ماتلا یی رلهراپ ودنک

 نابسا رکن كیراغ ید ولدنا ۰ یدا قو ف
 هدنلا یرلتلود ای رتسواو هبسور قحا شيا هلتهج یفیدنلوا بلج هنتهج
 هشیدنا و رکف یاح هجان وروا نامزره هدا یسهّعشل و هیسور ۰ یدلاق

 كناب وروا هلغفل وب لئام هنفرط اب رسوا اعاد تب زك | ناربم ندنفدلوا

 اب وروا كيرتم هلنهحو و یدک هنلا كکبزتم سنرب یمهیموع اصم
 نایمصت كاتلود هیسور هلکعا زارحا یتسهبلاع تراظف كشتمالس |

 ۰ یدلوا شفل | هنلخاد یذوفن راد كنا ید یاکرحو

 ناب ور وا هرز وا یعیدنل وا ناب هدّشاس داح هدندبعع یسهرغذ وق ( سقا ) ۱

 رداد نانلوا ذاحا هح راتل ود و لزوحح هہلالتخا نا نالوا اغور هدنفررط ره

 مر کلا ندنسهرغن وق هاب و و ۰ رد راکفاو ارآ ص لوس کت رم ته

 ) جابال (و ( وای ورط ) و ( سقا ف جد هدر ترد هدنکلام ارا ۱ 1

 كنامولسد رهام و به یدقع راهرغت وف الا وتم هدن راهدلب ( انورو ( و

 ۰ رد راک

 رانو هدهسیدنلوو مضاح تاذلاب هدهرغثوق تردو ردنانکلع روطاریما

 ۰ یدردا هبلغ یار كنا هدشیاره تولوا هدکبرم یسهقیقحب كار

 هدفرطره كنم رکسعاب رتسواو یسلعارب هنفاصنا اب رسوا كنابلاتا نوت لھ

 ناش وز رم ی و ا ام هل وعسلاب A ارادف ر طط هط ورتم تموکح ۱

 1 ردناسکلع روطاربعا هد اوا شا لاصبا ها وصقهح رد ییدوف و

 ۰ یدرون روک یک یوکح كنسهقشلو اب تسوا هدنرظن تلاع سکعلاپ
 دل ردا لارت یذدوف هم ور نال وا رفتم ورد رالس هک و هل هدل ویناتسا



 یش رو كا ید سدقم قافلا دا مظنت هدنسانلایمهرغن وق هناي و

 | هسنارف بونلوب رابهذم فلت هدایوروا هک لب وش ۰ ردشلنا ددشتو دیأت
 | هماع راکفا هلا راشتناو روهظ یکلسم تالزسشد هدر هدنسان ۱ یییروهج

 ۲ ندرلناءاسرخ بصعتم هدنساننایسهرغذوق هنایو ندنعیدل و ناشی رپ و لات

 | نایتسرخبولا یتفارطاكردناسکلع رتیداق هبصعتم ص وصلا یلعیرلیضعب
 ضرع لا هنهادم نال یتسایاب هدهاعمر هد-نعص یتهاج كنت ابد

  ییهیموع راکفا هلیسهطساو هشد دیاقع دوا هدنرکدتا راطخاو

 ےظنت همان هلواشرپ هلبمان سدقم قافتا هرزوا كمریدثلرپ هدهطقنر
 ندهسامس روما قحهلم و هب هرک ادم عفوم و هسلا و بور دا

 هلواقم و هتشدا ۰ ردشفلوا اضما هدنس نا راھ کلا ھاتھ ینیداوا

 . ناشو فرش بحوم هیس ودنک ینا لرهنلب تم ولع را هح ردن اہکلع

 هيسورو هژاکنا هنملع نویلبات هوا ندنسهرغن وق هل اب و هدر و ۰ یدرولب

 هدنسهرغذ و هناب وو شلټاب عب مم قافنارب هدنرل هنايمیراتلود ایسورپ واب رتسوا و
 . یدبا شلغارب هرزوا یلاح بویلثوقوط اکا
 | یدیایواحیب همه و هيم وعدا وم ماطر سدقینافتا لرکو عب رم قافتا وب رک

 | بولکمزال قلوا دودحم ونیعم هسیا یت اجردنم "رافافتانانلوادقع لودلانیب
 : هنيا مک ولتراهلادوخاب ولتوق كاهدنجا رفتم رلقافتا نایلواد ودحتونیس
 | هتشیا ۰ ردندهب رج روما یسلوا تل آ رب نوجا ماره یارحا هدنلا كنا
 ۱ ترم سر هعساصتفا سانام ولید تراهم ید ندفافنا ییاو
 ۱ ۰ ردشطا هدافتسا

 ۱۳ ۲ )رم قرر نالو داش یراطت هحراع هسوز نامزوا
 | ییردن اسکلعروطاریعادوخابندنکیدنیاسرفت هط وا ی هقبفدوب ( اب رسید
 هدنوروشود هنسهیعاد تعفنم لاصصسا هرشو بوربآ ندنقافتا ایّتسوا

 ندنکیدشود هتسادوش كطا دمت یراب اف و نالوا یرات بشه هدهرض وب

 هناب و تح بویت سا كمردشا اغلا قافنا یکیا لوا هسا ندنرهو

 هدنسهرغنوف ( لپاشال سقا ) نانلوا دقع هرکص هنس چ وا ندنسهرفنوق

 ۰ یدیشه وا دفع هنیلع ن ویلبا سدقم قافتا و عارم قافنا ۱ ارتد وباق

 ۱ رک | ندرلنو یدلاق موزا هراقافتاوب یدلوا عفدنم ایلک یسوقروق نویلیات

 لرفافنا روکذم كرهد ردیلغوا حرصت هسیا راو دصقم هقشب ر



id ۹ 

a 3 

 تقوزار هلا رخ أت یرلهجرغاو| 1۳ و اب ید كلبا 1

 ییسارجا تعرس كنسهفاک هتسلا ولهسور ۰ یدلوا رولت یغازاق

 ۰ یدزالوا کس شکعتک هد اسم و ۰ یدمروط ورک ندهیلاسطم

 را وطا كن دنفا نس رو هدم "راه وک ندناوک تدورب یک ہد انب نتلود .هلتهح و

 هنالحو هتشيا ۰ یدیاهدکم روشود هتربح ییارفس هلماب یسهناصش

 ندیا جاتا یتسهطاصم هنردا تیاهن قرهلوا عضنم ید ییسهلت سم نانو 1

 هنس هکل ذف شب ات وب علاقو یدعش مهلک ۰ ردشل یار رصم هنسهب راح ارت

 هل هاتو میاقو ةكلذف ۴ ۱

 هیسور نالا ردناس دلع مرذفا یدنلوا ناب هدرشع يدا

 نایغط نالعا بوک هنادغب ردا تایم لرادن و ام ریه هدنکلام

 هدنعح ی دات كن ایقشا هلا ت اعمر ار یتاکرح كنا لود هیسور هدک دنا

 حلا ور ت ویک قو نکا ا وک تالکشم هی دبل بل ود
 هدالاب و قرهنلو هد زو تراعڪ یرلمور هلا نا لب وه فونوغوتسا

 یدیشتک وا ترافس لر دل ردا ن اب یاہف ع زانم داوم نالوا روک ذم

 مارک اون اعا رهظم هدار وا ید یسایعشا نانو ندا رارف هن راد هام ۳

 ۰ رثیدنآ هدعملوا ٣

 ییفرمح تهوع تالما هم نالوا اور هدهبس ور لهجو و ۳

  لاحهن وشراق هاب وروا نامزوا كل ود هبسور نوا ق لش سالک ا ی

 ۰ رولک مزال كعا ناب یتغیدنلو هدعقومو

 ام لود وشوك ول هبس ور ردو ۹۷ سک 4 امز یمهرغل وف هن ابو

 نام ور زکلاب تو وط حراخ هبل ص نکع ند کیک كت ابوروا

 هب كنويلیات ۰ یدردا هلحا دم دن , راشي اب وروا هدننعص یمهصوصخ

۱ ۳ 

  یروطاربعا هیسور هد صا ی ملا كن اب وروا ندنسپ راک: الا

 ي تان روا هایم قلا نک لدم منو هد
 ۱ ف یموع شیاسآ هدکلرپ هلب رام ودهرتلکنا و ایسورپ و ابرتس وا قرولا او

 یزجو یلک كناب وروا یی ندن | هلکعا ما" ملا یسهفبظوو قح 4 هظفاحم

 هنس هموع تاحاسحا كن اب وروا ی کرو شورز لخادم تل ۲

 0 کا لیدی یکسا هلنهج و و قفوت هنر كن رقتو

 ۰ زدشروک ر و وب :



 بصن ندراراپ و ولر و هنهضوتو دیت كننازابتا نیتکلع قرهلوا
 | ناتسپ مصودرفنم دنس هعطقرب راد هنباتثا تیفیک كرهدوب و قجهنلوا
 | نواهرک اذلاب هدلوبنتسا هلب رثوعبم برصو هنهضوتو دبات كنتازایتا
 ۱ اکو رادصا یلام نامرف هرزوا رارق كج هلب رب و هدسنفرظ یا زکبس

 ۱ كنو كر هل ر و ر ارق a راص وصح قلا رامشا هنود هبسور

 E ۳ ردشفلف اضما جد درفنم دنس هعطقر رد اد هنلیص افت

 ۱ یه و و ریسفن یا ER شراب ا ىس همان هدهاعم نامرکقا

 | یسهمان هخاصم شرکب هکر دشلزاب هدنلوپ یصقنتو لیدعت نکیاقجهلوا كعد

 1 . نالک مزال یدر ندفرط ولهیسور هدنتهج یلوطا | الاب هجورب ریمکح

 ّ ۱ لاح یتیدنل و هده ةلاخا كند ودح یلوطانا كرد اد فک هبلعتل ودند رل هعلق

 | هعوقو كنسهعبن هیسور هلمببس 4 راجو ۰ ردشلدا مرمصتیساشا هرزوا

 || كتراج تیسب رس هدنفح یراجمت هبسورو ینییعضت كنبراراسخو ررض نالک
 ۳ اک هراس لود هرز وا قوا ج وه ییتراحم زک دهرق كنهسرو ییمأت

 | یتلود هبسور هدنتح یردشو دنآ هزکدهرف هلا رورم ندرازاغو ید

 | نالواعفان هول هیسور قحنا یک یجورت كنیعاسم قجهلوا عفاو ندنفرط
 ۱ هنکیددره كنولهبسور لصاطا ۰ .ردیشفوا تقفاوم ید هطثارش
 ۲ هلاکت نانلوا عورش هدلون اتسا لوا هنس ىلا شب بونلوا تققاوم
 | ۰ یدرولوا نوها قوچیدیسلوا شارو رارق هبایفع زانم دا وم هدنسلحم
 3 تدروبحم هلوبف ی هلی فیلاکت هاب و قر دن سال را شبا دکداژوا یسارا

 3 ۱ ۱ ۰ ردشمرب ولا
 9 هجاب وروا هد 4دا شمامهدنا هدافتسا ندهرغن وق هلملاسرا صحم هرلعتل ود

 | عیطلاب ندشیاسا ماود نالوا یساضتعكنهیلود هنزاوم لوصانانلوا ذاحتا

 ۱ ۰ ردشلوا راددصح جد دیلعتل ود

 | یدفا وترپ نالوا بابشو عجش عح عو باکلا سر هدانا لوا طقف
 ۱ 1 3 ودنک هک بولوا اب رو بصعت _باععا ور ) رداشا ول رپ روش (

 | ردا هود لئاسم لح هلبا یاب ور كنيضشم ضعب هاکو یسایلوخ
 | هدهاعم نامرکقا ۰ یدربک هنلو دراب بصعترب یلاع باب هلغ و ندن اوذ
 1 ردیشر هسساهره ۰ یدرولا تعادن یاس هنغیدنلوا لوبق تكنس همان

 اس ۰ ناو تفر لح ردق هند مات كنه نات رص شلزا



¥ ۲۳۰ 
 یلکشیلباوللوب هسیاندقلاقزکلاب وشراق 4 هبسور هیلعتلود ۰ یدرویلیروک |

 هزاتم تالاباو كنهبسور هکلبو كءردتا هب وست هلدتفرعم هرغنوق یراشیا
 قدر اس لود ردق ه هحردر هدهدمع قوتقح یعیدلوا شعازاق هد نفح

 عیسوت كن ءزاستع تالاا طقف ۰ یدرونبلس رش نوها كلبا كب مشت ید

 ییسط وق هنادنم گرا هم كج هش روکش وخان هنلود و یک یتازامتما

 قلوا اود هند رد ره 5 نامزوا هکنوج ۰ ۱02 بسام

 و یدتفا تلاح نال وا شا سصح هشاد یی ود دوفت هلي س هبعاد

 لح زم نس و قرهدووا تودادلا یینطلس فرط رڪ و یراب رهکی

 هدنساد وس كرو شوخ یتفو كلرهر و> ییعادل ربف دح زسا درص

 0 هن هعدنل وب كنا كجا ضم اود جا جد هسا وا عقاب هتل ود ندنعیدنل و

 یا اا
 ییماکحا نالوا راد هب هزاتخ تالابا وب ر كنس همان دمع شر نامزوا لصاخلا ۱

 هند هم ولعم لاوحا كنورب و ا یک یتیدلوا ن 0 كلا فف

 ن ی E E A ر | يجف ا از ل اد هد جد ردق هسه رد لاغسا ا 0

 كنالابا وب ۱. یا لود نام هکمردنوک صخر هل هرغ وق جدو

1 
۱ 

 ۳ ی

 ندنتاب رظن كن هقشل وب باب را ضعب یرللوا لقتسو فرط یب هد هاج تح ۰

 دیلعتل ودو + یدبا فلاخم ولهیسور هدای ز ندهیلعتلوداکوب بول وا ترابع | "
 ضرفلاب ۰ یدزام هنلا هدر دف دل وا تیکت نر

 ند فرط یصخرم هیلعتلود هلب هسلوا قجهنلوا نایمرد ندفرط رکید |
 هسقو ۰ یدا راکرد یفج هلاق ءدن اه هرزوا یلاح دیقدف وا جور ا

 قحهنلا ندزلا رل لابا ون لر هالدا زاغو قیص یصحخص هیلعتل ود 1

 ا ۶ یدا قو تاس رپ قح هل وا یداب هسح ول ندهرغت وق هد هب ره

 هیلا و. تاعوقو بولوا هلمجووب یتاب رظف كناهنع ٹ وح “هلئسم هتڈیا
 یر هعلف رک ذلافلاس ول هیسور هک موش ردشلبا قیدصت ناب رظنوب ید

 یبلاطم نالوا هدنفح هزاع تالاا توبعم ات الصا هش روص هداماودر |

 یی هیلعل ود هب هلاکم سلح دفع هدنامرکفاو هبارجا رر رر الاب هجورپ

 ۰ ردشاا رود

 یکیا قرت زویکیا كب لبا مظتت همان .دهاعم یواح ییهدامز کس هدنامرکقا

 طو ص اک وب هش ندودنلوا هژدابم و سه E ]والا 2 ىە ر س

 E 9 DT EE ِ # بی مبع ج ماتو
ak3 ۹9 ۳۷۷ ٩6 ۳ رم  e aتب یون کیر + رب رم  



0 ۳۳۹ % 

 ۱ را ی ا د ادا ا اا یاو توت اط یدک شد

 دعاوق قمروط هل اکی ندرانلود موما یلع هد ودا روهتو بونج وک
 كنا یسغلوا بانتحا ند قافتا كنو ہلیان ۰ زغا قفاوت هیتامولسد نف

 هل و تقوره هده یا شم وا دش هلکعا فداصت هذ رابدا مایا لولح

 ) اکو تام ( ۰ زامهلوا هدرطم "هدعاقر و و ۰ زا فداصت

 رتویبصم قلاق زسعفتم جد اضعب نکل ردالعا ك قلفرط ی د ولدم

 ۰ زام هل روط فرط ی هجباحا لاحو تفو ید اضعب و رشود قان

 ییشیا هك و راط هطزوک یبسودنک و بولا ل یهعدش و نا ريم تل ودره

 ی هن زا وم ناب روا لود نامزوا هک دلاق ۰ ردمزال ۳ رد وا هروک کا

 "هدعاقرپ رس هلو اب وروا یس ەظفاح موزا كن هہلھتل ود لالفتسا نوا

 یشیاسا كتاب وروا قرهناص وا نده راع 4بسلا ا وروا لود تولوا ریس

 تاذلاب كس رایضعب هرزوا كعا سیسأت هصحک ةنزاومر كجهدبا نیمأت
 | هناکی كتهیلعتلود هدکدشا عاقجا یراصخ رم كن ریضعب و یرارادمح
 ۰ یدبا یفانم را نح دعا وق, یم ر وط

 ۳ تلع هنساع ما ودلایلع E عفاولا ی رل همان دلهع هدر و

 ا دهعو رسا ا راه ولرد اض للود نالوا بلاغ ۰ ردلکد
 ۱۰ ردعوقولا رک یرلک دنا هطاصن محض قرلوب راج رخ ندنت الول دم

 ردېع ۰ رداطخ ځد قعاص هڪ نوت نوش ی هیلود تادهاعم نکل

 ° ردشلک هلوا منام هنعوقو كراقلانف هنو ببس هنعفد كنامزانم قوحكب

 هدر دفن یغددلوا یقحەنلوا یدعت ه2ل ودر قره وا قانم هنس هح ردنم ماکحا

 0 یاضا قرەلوا دنس ر همان دمع و هدن رللا لود نالوا رادفرط کا

 ۰ یداهدازا ند هش یعحهلوا یلکرادم هنن رالی هدنا هقظ و

 داد زسا ند وا هس ور یر هعلق رک ذلا فاس نالوا همش عزانم هدننهح یل وطانا

 و ۱ نالعا هب هبس ور نوکارلنو ید 1 ور وا لود توبلوا توفر زاد نوا

 /  نیمأت 2 لاوحا كنهلعتل ود درع ىدا لک د لغت كعا برح

 3 ۲ قلبت هن داد رسا كرا هعلفو ین رها كمردنوک صخره 4هرغنوق نوا

 ۰ یدبا لکد بسانم كعا

 ۱ تقولوا اهد یتحهراو ردق هراهر و یعیدلا لونه كناتس رص هلا نتكلم

 ۶ یدرویلب روک ¥

RE 
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¥ ۲۳۳ # 
 هدنمأعم ندنک شا شەر و ق ,E هعطور هر هبلعتل ود را زد ات هدنآ

 شعب هلبحولوا هدننح نیتکلع هلع ءا ۰ یدا لود نما
 لب راکفا كلا هدافت سا ند وب ۵ لس دن هدب واک هع وقو تالو

 8 یدیآ یسط ما یسلوا ۳ و یراکفاو جد كند رسو لوغشم

 شمامهردن وک صخم هنسهر غل وق هناب و هیلعتل ود یشان ند هح ورشم تابسا

 هدکعا ما رتلا تمام نیمأت كن هسورح كلام هس كب هد سنا

 دلخ هک هل وش ۰ یدلوا دعاس نامزو لاح هنسارحا هر ۰ یا

 لوغشم هلا تاثحابم زاردو رود هرغنوف هرزوا یعیدنل وا ناب هدرشاع

 بوراو هبه نارق هلا رارف ندنس هطا ايلا هطراب ابو نکرروط تولوا

 نامه ولت را یرالعع كن هقفتم لود دکل | ها فو را

 رارق هن هلاکمو ثح طاسب یط هلا اضماو مظنت ی وع سا دمعر

 قحهسلو هدب رلتم ۹ "هزوجح ك تل زد اب وروا هد ه رص یراک در و

 هت یم رشم تلافک كنا وروا قول كن ر ره ند را کک
 لئاب هب هلماک تینمارب هك س هب اس و ٌریْوح وق لوا هدب ول وا عصو

 "هرعفرب هل و یصح م هژیلکذا هدقدنل وا ناسرد ی هو یرالوا

E 
 یعح هسهلوا ردتقم هن سارح او یکیدعا وزرا ی ود ۳ ہہم ی

 ۰ رشک ندکلرغشلا بو هلکد هلا ترفل شوک ینصم و هسدا یراصخ م
 نما كنهساعع تالاع هد هدف یعیدلوا ثح عوضوم هلم ون هکنوح

 كلاس هسیا ول هبسور بولوا راکرد یعحهللوا نا مرد جد ام

 یهوفت كثحم و ندنهدنلو هدنراکفا قلا رار یلیخر اهد نده سورج

 كلام بونلوا رظا فرص ابلک ندنش هکرشم تلافک هیلعءان ۰ یدزفسلا

 هتنشا . ۶ ردشهامک هلسیرک ذ هسا كاشحم ییسام نمأت كن هس ورح

 « :ردشفل وا راذتغا هبا زاعشا هلان ندنفرط 2 00و
 تسود راک افورب هتلودر تسود هحصلک هنس هک اح كنهحورشم لاوحا

 زد وم ظ رزوا هک ییشم عفانم هیلود تاقافنا ۰ رداطخ ققابهلب رظن

 نوجا تلود رکید هقدلوا یسهص وصخ تعفنم كن ودنک تلودر چ

 هنرزوا هک رشم عفانم هلتلود رکید تلودر یلل روق اید ۰ زا وا

 عفا قعحا ره ۰ ریتم درفت جد ی 0 0 اد ۳

 چ ااو ہہی تاج مچ جا اا

Ee 

۳ HOO 



 iE وجه

 ذاا E تقولوا هدنس هلصف» هم ال یکیدلبا مدقن

 و مامت هدننیص تابا ینا صا مدع كن و تلسم یراکدلبا

  هریاکنا هدنعح قيما مات كنه اهم كلام هلمس هطساو یسهرغذوف

 | حرج یتفیدلوا رجم كنامادقاو یعاسم نانلوا فرص هدنداعسرد ندنفرط
 هکر د بو دنا هلئسمرب وتصت هلمحو وش كردا ذاا ساسا هماجئاو

 | ننکلع هلیس هیلاوتم تازواع یک ہدنس هعطق یلیا مور كنهیسور

 | تفوزا ندنفیدلوا هدکعا حسسوت هنوک ندنوک كنت ازابتما ناتسپ رصو

 دا هحل وا طظ وسلم یعح هبلاق هیقیفح هو دیاف هح هبلعتل ود ندراتراماوب هدف رظ

 | ش٥ الرضاح نوجا یرورم لمست هب یلیامور كنهیسور هثلث تاراماو
 هرزوا یرارضاح لاح ًارظن هش راقج هلاق هدنماقم یر وکر یونعمو یدام

 هلا هیلعتلود كرهلب دا ادب هفتو هطبار عور هعشب هدنرنب دوخاب

 یچوا هرزوا قلوا هدنتګ یرلهک رشم ةياج كنب رلتلوداب رتسوا و هیسور
 ا وروا رکید تالیکشتو و هسنلوا عارفا هنلکش تکلعرب لقتسمو فرط یب

 | لصافدسر هدنسرا هیلعتلود هلا هیسور هسالق قیدصت ندنفرط یرلتلد

 اا یخ هلو ف و سابا و لزوک نوعا یمهزاوم تفرش تولوا
  یرایضعب ندنن اسانس هعشل و لرمصعلوا يارو هلعف لروصتر هل و

 ناتا تصرف یسهرغن وق هن ابو هیلع ءان ۰ یا ما رلم ك هدي دنع
 e ۳ 5 و 5 ۰ ۰ 3

 ۶ | هدنص سام نیمات كن هب اعع تال ام هليګ ور هلروک ذم رو ك رەڵدا

 ا رناتو هدراکفاوا یوا لاسرا یضخرم یناقعر هبرغنوف
 | هکدلک هعوقو یییلکت كنهتلکا ًارخوم نکیا هدقفلوا بارشا هبىلاع باب
 هدهسدا شل وا مادقاو عس ق قوجك نوح ا كمروت وک هلو وا ییلاع باب

 ىجا كنهقسشلو ر هل و هدنرظن كروما ناریده نامز لوا هکهراچ ه

 ارکو ربیع نانلوا افکت نوا نیتکلم رک هلغاوا شعروک رع اب

 | هلتهج یغیدلوا شعامهلب ردنالک | ین ان كنلاسرا صح معرب هب هرغذوق

 دا ۰ یدمهنل وا هدافتسا هج هلع تلود ندندامعلا كنهرغن وف

 كنهحورشم راکفا یکیدلیا ناي هد-نقح هلث تاراما كنوادروف ور وام

 یسهماندمع شر کب كن هحرف ارزیدا رک قلوا كب هجءرق ورم یحنرب

 دهسا شفلوا نییعت هنغلهدو و قالفا هلا تدم هنسیدب ًاقفوت هنماکحا
 افعتسا هدنعوقو راطخا ندنفرط یلاع باب هرکص ندنرورم هنس چوا

 ۴ هنکچهدیا
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 0 كعا سص ا ۳4 یانو دیا وف نالوا ر

 ودنک یباوج یغیدلا ندردناسکلع هلتمج یغیدلوا یعببط سما یس وب
 ی ولاب رتسوا ردا تعراسم هکمردتا غیلبت هیلاع باب ارپ هلیتاعلاطم
 ندنفرط ول هریاکنا هس رز وا كن وب 9 د ردشفار هدنح راخ بسا اع ون

 یه ر وست ل رلهدام یلکشیلبا و هش ع زانم ۵ دنا ول هي سور هلا هیلعتل ود

 ار >ا كنس همان دمع شر ۹ راهدام ون 3 ردشف وا طس ول هزص وصح

 ۰ یدا ترامسع ندنس هب وسل رل هعزانم نالوا اغ ور هدنماکحا

 نیتکلم رارب هلبا عانتما ندندر كراهملق نانلوا رکذ ول هیسور کو

 ییهارجا كت اصوصخ یتیدلوا دهعتم كن هبلعتل ود هدنتح ناتس مصو

 هل ون ندا فا یییدهمع كندسور ها هیلعللود ۰ ید ردا لبعت

 4 0 دام و رزوج یراشا ناتسد سص و نتكلم قر هلوا ليام

 ۰ یدرودا
 تاس ر هج والشاب هن شح و ندتک راو 4 هرغذ وق كن هملعتل ود هروکآ رذظ

 ی ریسه ا شلزاب مهم  هد ع نل هنا زامت» ۱

 زامتما هست صر هراد رص هبلعت) ود هلم همه ر رروئوک تک ید

 هنس هح رد اوه ترامارب 7 نیتکلع هد هاا شا دمعت یعر و

 لقتسء ورثد هتوارلنا هکنوح ۰ یدا هرزوا سارهو فوخ ندنسراو

 كّسلبا مور مع دق زا ناتسد سدحاما ۰ یدشعسا E ا تولوا رت راما

 ضعب هلیما ربا كنول هبسور هدنس هلا صم شر کد نکیا هدنهکح ف ۲ الابا یار

 دزکش a ترامار 2_ءفد 1 رانا هدلاح یعیدلوا لئا هنا زا سما

 ۰ .یدروسلک نارک هب هیلعتل ود سرک

 ناتس رص هلا نیتکلم نددنفرط هقىنلوب باب را ضعب هسیا هدانا لوا

 hl ی E هاج كد را ود اب رتسوا و هرس ور هلا دیلعتا ود

 جد هب هرب اس لود و بولی وق E هه ام تم هرز وا قو

 یراکفا نرلکح دسر هنسهرا هیسور هلا ییا مور هد ولي ردتبا قددص)

 گی كم وتادر وف وروام رک ذلا فاس نالوا یت اکر س تاک هحوهرف یہ



% ۲۳۰ ¢ ۱ 
 ۱۰ ا ا تالا و ماهوا یکیمزوتلوا دافعا هک نشم

 ا ا ومار دهها لوا هلع تلود لیصالا
 هسا قح هنلوا ادر ند ول هسو ر را هعلق نانلوا رک د هرکص تولنا

 یانثا ندنفرط كيننم هد هسا شمس و ک تقفاوم هکمردن وک صح رم

 یدادرتسا كرر یعیدلوا شنا عزب ندهیلعتلود كنول هبسور هده راح

 یعجهلاق زسهداف هسالوا نایمردو یفجهبلا تبسانم یمن وق هنادیم كنم

 هرزوا یمیدنلوا لیصفت .درشاع دلج عقاولاقو ۰ یدیشلر و ییاوج
 نیابت هدنشب هقفتم لود ییالوط ندنسهلّئسم یغل هقود اب واشراو هداننالوا

 هب راجمرب هن كردنا مابق هه رفس تاکرادت یرب ره درکلک هعوقو راکفا

 هدنسهرا یل هشغراقو بول واهدکطا دیده یتسیلاهااب وروا یسوفروف هیموع

 كنهرغذوف هوا قح هلن وف هنادىم  یخضارا دادرساندول هسور هدر

 ىج هیلوا دعم یەدنافرب و یکجەدا شد وشت اهد همر ینتاملاکم

 ۰ یداراکرد

 هلکمر ویدا وج یعح هيل وا تسانم یه وا نایمرد كحم وب كيرم هيلع ءان

 هدرغنوقر هبا رارصا هدنص وصخ یس ردن وک صح م ندهیلعتلود رار

 هبلعتلود هلت كعارصح هنسودنک ییقح كلت وس ز وس هنمات یلام باب

 كنعفانم هیلعللود هدهرغن وق ن ساق موزا هنسهلخادم تاذلاب كنصخ رم

 یفیدلوا كعد یعفانم اب رتسوا یعفانم كن هملعتلودو یتفغجهنلوا هظفاحم

 ۰ ردشعا جد تبشث اکو و شمردنا راعشا هل س هطساو مک ید

 هردناسکلع یروطاربعا هسوركنفیاکت یتیمامت نیمأت كن هنلعتل ود كلام طف

 یصخم ربلکنا یتسار و هسا لصاره ندنکیدلب یتکح هلک هلک رغاكی

 هرو قرهجا هردناسکلع مح وب دوا بودا لیمحت هغارلتساق

 | كلام هرزوا قفلوا جرد هبیموم همان هلاصم قج هناوا میت هدنمانخ
 ۱ بولوا یضار هنساضما كن هناعص *هرقف قحهنلا هلق راد هنتسام كنهناقع

 ندنفرط ردناسکلع یقج هيغل وا بانتجا نداضما هدکدتا لاؤس یتفج هیلوا

 ینالوط ندنس هدام یرا هعاقزکد هرف یسهرک اذمكنهرقفو رارب هلغغل وا هدافا

 هنسح هعب رد هدننص یلدا فرطر كنامزانم ندا تدع هدنس نیل ود

 1 ۰ یدیشلدا لاقم هوالع ځد یفح هنلوا ذاا

 ]| ندنالماععو هرکصندقدلا هنن رزوا ینتمج لکشم كشبا غاراتساق در ول

 چ ل
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 ا وروا لود هللا سیسأت هیعطق هنزاومر هجاب وروا نشو ۳
 قرهل وا درص وص * ۵ رهف رب یصوصخ یلوا ن le تشاه ها کید

 هدف وا دع)اطم یمشل وا ۳2 ۷ یو دمای دهع قح هنل وا مظت هدهرغن وف ۲

 نددسورح كلام لر هبا زواګ هنتهح اب وروا ول هبسور نکل ۽ ىدا
 هوس رب دقت و و یس هظحالم كملنا تماس تاس هلا تاصتغا رار قوجك ۱

 تج وم هاب وزوا لود یسه رطاح یفح هل وا شلزو كن همل ود ٌدنزاوم س

 تلافکو د یی هس ورع تال اع كيرم سنرپندنفح هنفوط هنابزتسوا هدابز

 ثتدشلرب ولناح و یم ر ندهملع تل ود فرط و هدنمزع قم ردلا دنا 6 ریسه "

 هاو کو ید كن ول هس ور وشراق هب هقفتم لود هسرول و عوفو اعداو ۱

 ییسلزد وک ضخ هل هرعذ وو ندنفیدنل و هدنمزج یکج هدا تعفا وم هاوخانو ۱

 ۰ یدشعا راعشا هب هيلع تلود

 صخر رها قسیقدت یک یکرک یراطخاو ہد ما لوا یلاع باب |
 و ITN TAT %3 یو ر اید الا هو را تیام هد هک وح ۰ دما تدا

 ریس ودنک تدمرب ییلوصا كلا قافتا طباور دفع هلب رابصعب ندابوروا

 نا رادهکح و نفلرسنام تنسدعناو ابوووا نکلا دانا

 نالوا ىذه لصالاقو ترفن ندنلوصا قافتاو هب رهلاب یتعلزسافو
 یه شرو ید ییسهدناف كنو و شلیا تدوع هنکلسم قلفرطق |

 شەراتروق ییهش هلنالوبف یسهحاصم ش رکب و بانتحا ندقافتا ها نویلیاب

 ANIL هك ردو صخ سم هنس ەر غل و هاب و هر و ندنک و دا

 نالفرط تنم :ییهوصح یسردلا هک هبلود رش تا کک

 اع توج هک اب قرهلوا ددر راحود ناف باب هدف دنل وا راطخا

 نما ندنسنآ یسقسیا تلافک كەل تلودو یمزعا شیحوت یی ولهیسور

 هب دیلعت) ود ادهع كن ول هس ور الابهح ور و یجزلیا دل وت یییراکفا یفیدذ وا

 یعیدم دل وا دادریسا هد وشود هبهرغن ود یی رز هعلق نالک مزال یعلسل و دز

 یزااوا و یس هبلاطم قح نالوا هدرا هعلق و كن هلعتل ود هدر دقن

 نکیا ندناعا یسدح رص ماکحا E درع شر ن یدر و هعلق و و

 توىملاق داناو تسشما هب ه دهع صوص هد ر دقت ىكیدمەل ر دما ارحا 1

 تلافک قح هنل وا دهعت هډ هاب و اظن هنغح ەل وا رص هب هبلغ و توق شا 1
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 ناک ا یرهدو و نیتکلع ندنعددمهلس وو هارجا عفوم هرز وا دا رطا زونه

 ۰ رلب دنا ما هکمردلم 4 ىلا باب هلا قف یثدا وج اب وروا

 كن هملعتل ود هدلاح یعیدل وا م ولعم یسهداعلاقوف تما ڭنسەرغنوف هناب و

 یبهدو و قالفا هرکص ندنس هحاصمشرکب ییبه هند دل وب یی ا هد هنا و

 ]| نسح یسهفظو كمردشتب یئداوح اب وروا هیلاع باب كب هجهرق نالوا
 اب تسواو هلبتوف هّقآ ی ( مک ود هیلاوش ) رک ذلافلاس هدننمط انیا
 هلمتعفا وم لب ود و ۰ یصدنتشعا داكا ر هدهناب و هل.دصحر كل ود

 ۱ رنانلو هد راک ریس هد هناب و رکو هدل وماتسا ا ہےایچآ یسوق هر اوب

 شا سج ییسهدباف كنه وا راکفا دارم هد هری" ربع تروص ر هل و

 ا تک هداعلا قوق ه دنف رظ تفو زا هروک ذم هر اح ندنراود) وا

 ۱ + ایا

 هددع وخمروک ذم راد وتکم یعیدل وا شمزاب هشرکب ا ( جک ) تقولوا هتشدا

 ۰ رده ذخأمر هدنفح لئم نالواثح عوضوم رانو بولوا جردنم

 بولوا جردنع راب وتکمینبدلوا شمزاب هکبهجهرف كجك زکلای هدنوب طقف
 یر وتکمكنارکآ ۶ ردشمافل وا ح ردرلب ونکمیغددل وا شم زاباک | لک هج هرو

 هح هر طع ۰ یدرول وا حت ہداب زاهد هلم یدیسل واهدنادیمیرلهد وسمان و

 نالوا یت اک كنت ارباح ندا نایرج هلا چكو یر ما یو

 ناب و هدعد و تا رارف هدکلر دلکنا ید وئادروف وروام ی

 قاروا کب هحهرق ندتغیدلوا شمک هنشاب كنلالتخا باجعا

 ۰ ردشمام هل روکهلا

 | زکلاب قحهلوا یه دنس هدلا نوجا هلئسم حاضیاو لح هيلع ءان

 هلهجو هصالخ كن سهعطق ید ندرلنو تولوا یراد وکم ا ) چک )

 ۰ رونلوا دارا هلټراشا ( ۱۷ ) هدنانک لیذ یرا هجرت

 یینیمامت كنکلاع هدوردنوک صخر هنسهرغذوق هن یو هیلعتلود هرزوا

 ٩ یدیا یسهیم وصخ راکفا تکی رم نثر یصوصخ, مربا نیمأت
 هد هسا شف وا صیلح نده اضاف تاب دعت كن وليا اب وروا هکنوج

 شیدخ ۴ اهدا یم هظح الم مآ زواڪ هان وروا كنهس ور هد ورلبا

 رک .دکلیا $ ۱
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 ه هملعتا ود هرزوا تّیه یغیدنلو هراحلا لبق ییدودحیوطاناو افتک | هلا

 هنناه وشت كن ویلیات هبلعتل ود ندنعدد) وا شلنادهعت هرزوا كعا ملسا و در

 اقع هلا ولد سور هرزواب هروکذم ارش هدشرگب كر

 ۰ یدرودا هده اعم

 یلوطاا و شمکعزاو ندلاطم قوجر هدهدهاعم و راد روطاریعا ۱

 یعاه و عالف شعب نانلو هدنسالیتسا دب ى هرقاناو موصص هدا اج

 يخ ند لبخ هدنتهج هنوط دوا هد هسا شک مزال یسلیا در ه هیلعتلود

 یسعا قوس وشراق هنویلیا یتسودرا یهدفرطوا هةشب ندفدلوا دیفتسم

 ناب هدرشام دلج ن کشلوا رکشتمو نونع هلغلوا یلک رادم ا رفظم

 هجور تویعا افو هندهع م هرکص ندکدتا هبلغ هنویلرات هلهحو یمیدنلوا

 موحص و هرفانا نالک مزال یدر هب هبلعتلود رههکح یهدهاعم شرا الا

 قترا هیلعتلود هلکما عانتما ندنهلسلو در كعاقب و عالق ضعب ىك

 ۰ ید هدکلا تیاکش ود یدلاق تبنما جد ههدهع صوصت

 قرهلوا بیس هنصیلخ كلا وروا ندنترضمو رش كنوویلیان هسدا ردناسکلع

 شازاق رامتعاو ناش لوس لودلانب و شفقاط یتناونع ید كناب وروا

 ۰ یدزاعصا قالوف هراتاکش وللنم و هلتهح یعیدلوا

 ید هیلعتلود و یدنلوا دقع یسهرغنوق هنابو نکیا هرزوا لاونمو لاح

 كمردتا نیمأت هجهرفنوف ننام كنکلاع هلا تکراشم 4هرفنوف و

 یرا رسا مر و رّعم أ ) كن زمود سارپ ۱ ندننا دما رص یراتامولسد

 ةعومج نانلوا مشنو عبط هددهسلا بيرق 2 ( كود هیلاوش ) نالوا
 ۰ رد را و تام ولعم لیح راد هد و جد هدناب و ھ

 یرایجلیا ربا تا ناد هدان وروا كن هملعتل ود لصالاق هک هلب وش

 فئاظو كن رلهدو و نیتکلم كم ردلس هب یلاعبات یثدا وح ا وروا ندنعیدل وا

 هدنسهب رجش هنس یدب زویکیا كب هچرک ا و ۰ یدبا ند رهص وصخ
 توطر و رارف هنلاس را ریلی ا هناب ور وا دن دم هرس رج وا ندنف رط هلعاتل ود

 هدعاق و هدهسددل ردن وک یدنفا خرف هدعب و یدنفا هاک ا ههردنول تح



 يک ۳
 اشا وادا دلا ماحا تا ناو هنلح ترا را وش هنشدا

 1 ۰ ردکح هل ر و ماتخ همالک هلساطعا همزال

 ۳ ۱ یر هات را نیا وزرا او طش
 | سح ییفح هبلوا لباق هلباقم هبادعا هنشاب زکلاب هیلعتل ود هدنبلغتو ےک مایا

 || شمالشاب هنابس انمو تالماعم رشکت هلا ابوروا لود ضعب كرد

 اب وروا هسیا هدربصع لوا ۰ ىدا شالا قافتا طباور دنع هل ریضعب و

 هقفتم لودو قفتم ةتفب هب راص* لود بولوا بلقنمو ریغتم كب یسهقلو

 تلسنم داقعاو تبنما لودلا نیب هلتهج یرلکدک هلوا ترا ن رسکا

 | هحهاعتلود هلنهحو ۰ یدا شم هک هنمکح تداع ثلنکش دهعو شلوا

 بن ت

 ۰ یدیشماماق تیعار دقافنا دلوع هلا لود صعب جد

 لم هل ويلات كت راتربضح ثلات ناخ میلس نابطاس صوصللا ىلع

 ۰ یدتا موجه ه هنناقاح دودح ةتفب ولدسور هلنا هنا و و یدلوا یداب

 وشراق هن نشود نکیشمارغوا هب هیلخاد يطع لئاوغ هیلعتلود نامزوا

 هک یدلبا تکرح هناروسح هرم لواو تناتمو تا راهظا ردقوا

 .] ندا لافغا هلا دیعاوم عاونا ی هیلعتل ود ۰ ردلکد لثلاب قوبس هدنلودرپ

 رخ به دم الاغ لاول سور داناو بومروط هدنزوس هسیا نویلیان

 | یفاب هیلعتللود ۰ یدقارب زکلای وشراق هبهیسور یبهیلعللود نکیشعا
 . اضعب بودا هلباقم هن راودرا مظتنمو مسج كن هیسور هل رک اسع قوزوب
 یکوتر و قحسور یسودرا اراضف هدهسدلوا لئا جد هب هیسج تابلغ

 | یغنیدلوا ر وبح هب هطاصم هناب ولغم هلا ول هسور قرهلوا ناشی رپ هدنراعقوم
 و رب ا روا سور هلا هعظح تار ادت نویلیا هدانا
 هفافتا هنهلع هبسور هلسودنک و قل وشت هماود هدهب راع یی هیلعتل ود

 هلیسودنک قرفلوا ریکلد ندنفلزسافو كنا هیلعتلود هددسبا شلیا توعد

 هل. ندنلوصا كلا قاسفتا هلالودرب رکید نوسروط هل وش قافتا

 نادعد و قالفاو ابا رابسب هدندن اح ییا مورو ییلحاوس زاد هرف نالوا

 ژ نکیا هدنس هبعاد كع ۱ نیش هلقتسم تراما رب هدناتسب مص و تالع ییب راثلابا

 ۱ | یتسهعطق ایاراسب زکلاب هلتهج یقیدنلو هرزوا قعشتوط هکنج هلبانویلبان

 < قلا #

  هشوصخ كنولهلکنا نالوا یهاوخربخ كن هیلعتلود عدفزا یهجوتو

 ۳۱ ردف هناتسزال ندهبانا هدنناح یلوطانا هسیا ولدیسور ۰ یدا شمکزا و
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 ماتخ هدارو هتشیا رات غیدلوا رومام هنفیلات هلی رارف كشناد نمحا
 مزال جاضبا و لاکا كناموفو صعب نالوا روطسم هدالاب قحا ۰ یدلو

 . مدیا مالک نخ هلبا همناخرب نبع ەد را نیل

 ٩ دما 3
 یتیدلوا ترا هلبا ول هیسور هیلعلود هرزوا یعیدنل وا راعشا هدرشاع دلج

 هن رزوا هیسور هنرابانوپ نویلپا ندبا حرمو جره یاب وروا هدلاح
 هدکع | یب وشت هماود هده راحت ی هیلعتل ود هلتهح یعیدنلو یم هتک رحم

 هلاصم دقع هلتلود هیسور هدشرکب هد وا کا هیلعلود نکیآ

 راد ديمو 8 نا ردناسکلع یروطارعا هببس ور ییالوط ن رودا

 هدد ا وروا لود کا یسهنالدستعمو هنارب دم تکرحو كن هبلعتل ود و

 كننا رادف رط هدا والغم ڭنوىليائ ابفاعتم و هنغبدل وا راوا رس هنسک و رب دقت

 هد ريب دن و كن هملعل ود ا هنغدل وا حودع كناریکفالخ و ح ودعم

 فذ هنتسهطا ابلا نویلیان نکل ۰ ردشلیا نبت یعیدلوا شلتا تباصا

 هناب و نا وا کس هرز وا ثمر و ماظن ندکی هاب وروا قرەنلوا

 تولاق حراخ هبلعتل ود نکیشلردنوک رلصخ رم ندنفرطتل ودره هنسه رغل وق

 هدننعچ وب و یساعا هدافتسا هلا تک اش ه هرغن وقول هدب وروط 4 و

 زکلاب نکیاراو راتلود هاوخربخ قوج کب هن سودنک وشراق ه هيت ور
 ۰ زامهنلوا راکنا ید یساطخ كن هرلعتل ود یالک و هدنص وصخ ییسلاق

 یرلارو هلیبسح یراقلزسفوقو هنلاوحا اب وروا كن هیلعتل ود یالک و ابجم

 یصوصخ كلردنوک صخر ههرغنوق ۰ ربخ ؟ یمدلک هن رارطاخ

 یدنلا هتسا رظن جد هطوناتسا ۰ یدنلوا راطخا ندنفرط ولا رتسوا

 تعم ندلاوحا و راکفا هل وعم ù كنو یدمهل- و ها رحا عفوم ن نکل

 ۰ ردنشعروک ندنسهبه فئاظو ا كرمك رات هسا حاضیا یتفیدل وا

 هیسور هدننزتف "مور هرزوا یغنیدنلوا ناب هدرشع یداح دلج هدر و

 ول هیسور ككداسف و هیلعتلود یثان ندهضقانتم تالماعم نالی روک هل ود

 یر وطارعا هيسور بول وا تهاذ هنغفدنلوا ثادحا ند فرط

 ندنفیدنلو هدکلا تمذ ٌهئرت هدهبعطق تروص ندنو هسا ردناسکلع

 ۰ ردشفل و دودعم ند هی را هم لئاسم جد .د ياضیاو لح ڭنەلثسم و
 ی ی تی اس ۰: کی یب ج ےک ھام ۱

Ce. 



 نمک یه

 4 4 فا

 ا كن ابعش یسهنس A۸ ۳ ٍ زا هنداعس رد هلا

 | یرظان هه رګ هدن شب كناضهر ( ۸٩ ) و یسر تلود یاروش

 E قرەلوا هلال هعفد هدزچ وا ی اوبس ) 4۲ )و

 ۱۳ زا رپ ر 6۸۷ )و یال رع یرملوا هبات هعفد

 ۱ ۰ ردشلوا یمنر تلود یاروش ابا

 ا هدنسهنس ( ۹۶ ) قردلوا ىلا هجوت رېظم د هرکصندنوامه سولج
 | شف رومأم هنسیلاب هوط قلارار هده راح یاتئاو هنفلاضعا نابعا تشن

 | ةتزخهدنسهنس ( ۹۵ )و ۰ ردشعل وب هدنفلاضعا یرکسع *یلاع سلحو

 || نوعا یساضما و هرک اذم كنهطاصمو هکرانم ساساو یرظان هصاخ

 || ہما هناح وط قرهلوا هلا ةعفد هدروک ذم  رات هن و یا صخم

 | ةمان هن روطاربعا هبسورو شلوا لئان هن اونع تللمرک | روات و هنقب ریشم

 ۲ ۱۰ ۰ درا هاداول تروم كعا لانا نوا
 هعص یه یناشن هدیح هنر یحرو نیبعت هننویسموق ماو یاغلا هدنسهنس
 || یتویسیتوق هعفا روما هدنسهنس ( ۹۷ ) و ناسحازاسما ناشنو لی وح

 | یسهنس ( ۱۳۰۰ ) و قالپ دزاضاناشن هد( ۹٩ ) و هیجوت یتسایر
 ۰ ردشلروب اطعایرا هبلادم شوک و نوا هدنلئا وا

 | هلنهج یفیدلوا هدایز یکاسما طقف بولوا ندن اوذ سم یتماقتسا و تفع

 | لزمرصع هاکهردکر  هرشکد ون قرهردنرآ نغوج هلرلقلبآ ینیدلالو لو

 | رصم هدنأآر قحا بولوا ندنامولعمو فوقو باحصاو ۰ ردندنالوقم

 | ادشا هدلومنانسا ۰ زقتسیا كا عابنا هنأر كنهنسک قرلوا دبتسمو

 هلتشاسفو روط هاکنرف هدسلاح لئاوا تولوا ندرلندنا ليم ه هغنارف الا

 هژکت رتاذ هغنارفالا نکیا یضارتعا كنسهناشن كبصعت باا لرزک

 شوق روهشم ندهیولخ ماشم قرهلوا فلاح هرلنا هدهرص یغیدالشاب

 ۱ ۱ نولوطناب راط هلا ولس ه هبفوص قیرطو هانا هیدنفا مهاربا ییهطا

 الح بودا ما بلا یالصو دهز قد رطو بویک نولوطناب لو هن رپ
 | هدنز یدوحو هدلاح یغیدلوا هدنشاب یکیا ناسکس هرزوا یسهدافا ودنک

 ا تا اب جا تا ول یوا
 ۱ * ندای تم شا فاظ و
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 ۲ و ن ر ایک

 سس ٩

 هحرتلود هلباروهظ هدالب رک هدعب و شدا ام هنس هبطیض روما

 هفرطلوا هدنسهنس ( ۵4 ) نوجاقیفح كل هثداح نالب روک موزا هنقیقح
 نانل وا ارحا هدر و ذم عن دن هرکصندک دلک بودل و شلردنوک
 نارا سر هب ودرای هج وا ندا عمحت هدهن ردا هصباح ۱ هب رکسع تاق

 یودرا قرهنل وا تلق هن رای الا هيما ظل یرلب الا فددر هد هرص وا تولوا

 هيج وتلاب یریشمو ترازو هر هنس ه دمع هدنر نوا كنسهدععل | ید دم وق رص :
0 

 بودا تع زع هماش لار هلغل روي نیبعت دن واه یودرا ناتسرع یھ

 یس دنس )1 ( هر 3 و یقه رویم تتاظ و یاشایچدهداروا ۱

 ل وك رم و یودرا زا و قارع یی رومام هلن رب لننابعس

 قبال ودادعبل رب ر دشل رب اس رکسع تهج یس هکلیروما كنت الودادغی و

 یس هنس ) ۹ )و شلدا و هوالع هدنلئا وا یبهنس ) “۸ ( ید

 هدد وع هن داع سرد هلم رم تنه ه سهام هناحم وط هلن ز وهط فک كنلاوش :

 يان تنحرو ناسجا یسیلام ناش. هد هنر کا
 معرف هدانا لوا ۰ ردشلدبا لی وګ هن راظن تراح ی هدن ز وفط

 دص وصخحم تیرومأم هرزوا كلا دقع ضارفتسار هلکعا روهظ یسهعفو

 دانم ورک هد دبش ) ۷۱ ۱ هرکص ندکد لک ودیک هب هردن ولو هسراب هلا

 یری ( ۷۳ ) و۰ ردشار و يادن هد هنر ی
 هدج هدنسهدعقلایذو ین ومطسق هدنسال والایداجو راکدن وادخ هدنلئا وا

 3 را هام ی جای یارو راد لس هی ) ۷٦ ( و یسلاو

 كنم راترمضح ناخ زیزعلادبعناطلس ناکشجو ۰ ردشلوا یرشم یوامت

 هدن رب یرکد كرس ایذ یس هنس ) ۷۷ ۱ و هدنرادنط)صس نامژ

 ٌةعفد هدند رد 6 كنلوالاعم ر یس هنس ) ۷۸ ( نکیشلوا کک رس

 هلماعصنا یلرشم ینوامه یودرا زاجو.یارع هنس دهم قرهلوا ها | ٩
 یناقم ناشن ندهدر یحر هدنسالوالایداج لئاواو یلیلاو دادعب

 مس ود هح هبلام و 4 یی روما لا قالا هدادعب یرلتلابا ه رسه) و

 شا کی رس قروه وا دن ۳ دود ۵ طبس هرس ) A٤ ( و شلر و لژلاعتسا
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 وا توسلم هدنس هنس ) 4 ( و ناسحا ر یکلنسا یالا

 هرکصندنسهطاصم هنردا و عیفرت یم هبنر هلبا نبعت هنفلماقماق كالا ییسف

 تاماظن تكننلود هبسو ر هدفدلوا رومام ههر وسوم هلترافس انشا لیلخ

 ( كلزتیلیمهشان ۲ ) هرزوا كليا تامولعم لاصمتسا هنس هب رکسع تابدنرتو

 ( 4۵ ) هرکص ندک دلک بودنک هغروبستب قرهلوا روت ام هی تا هلا

 یصچوا یوامه یودرا:هصاح نانلوا لیکشت ن وه دنسهدمع هدنسدنس

 ینسهراسو هباسح لوصا كالاو و شلدا ةيج وت یغلیالاربم كنالا

 هسالا هد رایضعب ندندارفا یالا هدهرص یکيدليا عطنت ین را روژو باتوا

 شنا داشک یجدهناخحارحر بوردنا لصح ینیلوصا كمید ییاق قاباو

 کارت ها هسیک زویشپ كب هدنفودنص كالا روک ذم هدنفرظ تقوزاو
 یس هناطغابدز وقکب نالوا لوح هنسودنک یسهرادا با هامرسوب بوریدتا

 الا نک درد كن وام یودرا هساخ هدانثا لواو هنغیدل وا شعا عیسوت

 درد یحمج وا دنسهدمع ینبم هنفیدنل و شلدبا لکا هل نف رعم شنا ید

 رصمندبا روهظ هدنسهنس ( 4۸ ) و شاروب ناسحا یغلاولربم كل رایالا

 هلن رافس ییبم هتسمها ییدزسوک كن هیقشلو تاصوصخ ضعب و هنسدعفو

 ردق هب هيهات وک كنه ریصع رک اسعدسلا هدانا لوا بونلوا مازعا ه هرتلکنا

 یسلردنوک رکسع هتداعسرد هناعالالجال ندنفرط ولهیسو ر و یسلو رايا

 ردشاردنوک هغروبسرپ ندهرودنول هلا دص وصخ تب رومأم هن رزوا

 هرکص ندکدلک بودک ههرودول هلترافتس رارکت هدنسهنس ( ۵۰ ) و

 لپ وصو لقن هد رغ هراد هلسط كناشاب رهاط اب رد نادونف قی رومأم

 هج ر بحاص هدننع زع هزکدقا هلان وامه یا ود كناشاب رهاط بولب روب

 هلغل روس نعت هنغل اقماق اب رد نادوبف هیجوتلاب یسهبئر قلق رف هنس هدمع

 هك رغ سلبارط هدعب ۰ ردشلاق هدقلمافهم اق ردق هند وع كناشاب رهاط

 هلتفافر اشاب رهاط هدنسهنس ( ۵۲ ) نوعا تاحالصا نان روک موزا

 هدنندوع ردنا هفیظ ویاشا هداروا ردقیاشبنواو لردك ه رغ سلبارط

 لوح هنکله رف هناهاش "هر وصنم رک اسف قدر یکلش رف هب رح

 ) 4 ) هدوعلادعب ونيبعت هننلاکو یلاو یتیالو ندا هدنس هنس ) ۳ ( و

 ناکیتنج و هح نالوا بستر نوا یتالیکشت هن رف هتداعسرد هدنسهنس |

 یهنس ( ۵۵ ) و هدنتنطلس لئاوا كن رتمطح ناخ دبحادبع ناطلس

 € ۵ طبس دعای #۴
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ESو و ۳ توا ا ت  

 ا
 یتاک عباقو یلیا مورو لوا صخم یبیدنفا یداه نالوا یسیج هبساح

 بیح و لوا بتاک یییدنفا عفانو یا صخرم یییدنفا میها را هسوک ۱

 ناجرت ییدنفا رارسا یغاع یناجرت نوامش نا ودو یان بتاک ییدنفا

 مازعا هندن اح ییا مور نیت هلا بصذ یا ناجرت ییدنفا قمات و لوا

 ۰ ىدا

 هود E N E و یرګ 0 ر ها فا ناص ورو یک رگ ےک کیا درد ا

 هنامرح هراضح رم یرلع روس قابا زار هدهنردا هلنظ قلوا شماشوع

 لایعتسا هلا ناسل ولتدش اهد سکعلاب هسا ولهیسور ۰ یدلدبا راعشا

 رانا ۰ یدلردنوک تایلعت هن رودنک نوجا یرللیا تکرح نامه هلکعا

 نالوا نیبعت هلاکم لح هلءبلط كنول هبسور و تودنک هدودح ناه جد

 ۰ یدنالشاب هب هلاکم هداروا بورا کقا

 هک دارطتسا ۷

 كب یدنفا قمات نانل وا ن یا ناجچر 2 نامر 3أ الا هج ورب

 یقمان نانل و ندهشس و ناربشم اقا ہد صر صع تولوا ی قوح

 یییدل وا شهر و نامش زر هدنس هب رش هئسرپ زوبحوآ كم " رداشاب

 هک را ییآ هجور قرەنلوا هصالح نایت هجرت ندنس هفرو لا هجرت

 ۰ رونلوا هوالعو لیذ
 ( ۱۲۱٩ ) كنه ون ترجه هرزوا یسهدافا ودنک یدسنفا قمان هکهب وش
 ماود هاف نوامش ناود ۵ کرس هرس ) ۳۳ ( و دلو هد 3ک ۵ کسب دیس

 ب رضابح هدف رظ تفوزا و ما دقا رززعت یودساارف ناتا رار هلا

 ا هلةلناجرت یشکیا ۵ کاب مت میت ) ۹۱ ( الا هح ور ندنکیدلبا

 0 رزعم ۳ اسع هنلعتا ود ةد لوا تولوا راب هن ی هلم

 هاب رظذ يلعن هدسد وع نامر ا ییم هنغدل وا شمروب ترشایم

 نوا هجرت هب هکر ت ندهجرسنارف یرباتک قلعتم هب هیلخاد تامدخ و

 هه رکسع "هراد هلببلط كناشاب ورسخ نالوا رکسعرس هداشا لوا

 نوجا كلب هدا هجرتو لقن ه هکر نهق تاحالطصاو شلدبا رومأم

 هل روص وب و روب ه.نلیصحت كن ریل یراوسو هدای لعاب

 ) زر ) قرلوا رهظم ه-دنهج و كن راتصح ینا فاس دو نا طاس

 نانالو ه دنسهرا قلماقمتاف هلبا قلیشابکس نامز وا هنس هدمع ه دنس هنس



 یا زا نانا طب رهدنس القتسس هدنسهدهاعن شرکب قلوا
 .یسارجا هلثګ ندنغیدنلوا هحشاسم هدص وصخ لوا نکیا لحخاد هنط ورش

 | ۰ یدنلبق هدعاسم ید اکو هلکشا ناي ًاعسر یفیدلوا ی ولطع كلود
 ۱ ۰ یدرو هروط داع: هسا یلاطم كن ه.لعل ود

 یسهلسم ناسا رص جد یر نددا وم نالوا لاقو لق - دا هدد نیل ود

 | كازایتا یراقدلوا لا كراپ رص روتشلصت N شزکب هیدن
 قلا شب هت اعسرد ندنناربتعم لراب رص نوجا ےہ ظس ه رک آذلا ر تاع رفت و لکش

 | هلیروص نهر رب رک و هلکعا رومظ یترتف مور هدانلا یکیدلردنوک رنک
 ۱ ید هدنطات تیاکش درس یو سلا ولة مور فونلوا فو

 ۲ رب اما رر یا تولوا کرک كي یسرا كنيتلود لصاغا
 | كراشبا ندنفیدلوا یسهصوصخت تمرح هدنفح هیلعلود ردناسکلع

 ةنتس ( ۱۸۳۵ ) نکیا لومام یوا رذ 4 وست هدب راکتلاسم تروص

 1 یسه رحه هنس رب قرف وبشا یعب یصکیا نوا كنسنات ن ست یسهب دالبم

 | نوا روطا رعل" هنر بولوا توف یوک یا نوا كن رخ الاعسم ر
 ] ۰ یدنوط لو حامزاو قییضت ی هیلعتلود سکعلاب هسیاهلوقن یردار

 ۱ شرکت توک 4 لالا هدا رخاوا یک الاحم یراذکتشصم هیسور

 ۱ فرذوم انا ارخا لزاشا یرفدلوا لئان كرا رص هنهکخ یس هدد
 ۲ ینارفن ولشبهدنادغب وقالفا الا قفل وا هبل یرالیس كنب را رنک ت رص نالوا

 كنس همان دهع رد اعدارقلر ,دلاقابلک هیهالسا رک اسعنانل وا ما ره ساهل مات

 1  یسیچ ٩:9 شور هلن زارومأم هیلعتلود امدقم نوا « رک اذم یتاحردسنم

 كورم هلل ول يح ضراوع هدب ونلوا ع ورش هد دن فو وغوزتسا

 . ندنفرط هدننص ییامناو لیمکت 3 هلا نفرط تب وط نسح كنهرک اذم نالوا

 هعطق رب راد هنعدل وا یب ولطم كانلود كل ردنوک راصخ رم هدودح سار

 تاصوصخ كدهنوک قرف هلبا دورو هرکص زور دنجو اطعا رب رقت
 ۱ ۰ یدتیک بود ردع روا یاضتقم مدوع قرەلا ینباوج كنهروک ذم

 | ندنغیدلوا لوغشم هللا هب رکسع ر 0 ظن الاب هج ورب هداننا و هیلعتل ود

 یلوطانا ف ییکلکب اشاس نر E هرم و رار ا

 4 ر مه را
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 . ىدا راششود هنعز كلت مدیا هبلغ هلو ره یترا دس ۲

 لاح وكنا مدقم ندزلیا توق تسلا ی کر هلع تلود دوا

 ۰ ید هدقما را هلمسو هل رح نالعا هرز وا كلا هدافتسا ندنفعص

 چ یسدلاکم نامرکفا

 یلوطاا ا هما دهع شر هرزوا یعیدنل وا ناب هد منع ادای داح

 قفل وا ملستو در ه هیلعتلود هرزوا اره یمیدنل و رغ سلا لبق یدودح ۱ ۱

 موخوصو شاف نانلو هدند بويا اغا یتییدهع ولهیسور نکیا حرصم

 مظتن ةلاح یسهماندهع شرک و ابا ندیلسل ینب رادنعلق هرفان او

 هدنیلط هلاکم كردا امدا ییصص وتو سفت موز هلیس 4 ام یودبا شل وا

 هب هلاکم هلا فونوغوّسا یسعللا هبسور هدنداعسرد هلکا راربصا

 مور نکا شلرو ید زارف ها تطوصخ شعب ىح ف
 0 ۰ یدشلوا ههنا هلک ما لا روت و

 تیاد كرف مور نا هدنخا کشا یا ول ندنو فو وعو رسا ۱

 شنا یربت ندشن ایصع كرامور هرزوا تاهت دلا ندننلود هدنروهظ

 ود روهلوا ردعو اظ هدنفح امور تونم قوح یسرا هددسیا

 هدهنایم تویلبا هوالع هنسهشاس تایاکش یش اکشو و تویلشاب هتاکش

 هدنرخاوآ یه ره نس یلا زووآ هش رزوا ر کک
 هنرزوا كنا ۰ یدیشقبک بودا ترافس كرت هللا عطق ی قنا و تابسانم |

 هد هسا دنلوا راعشا هنلیک و شاب هس ور ندنرادص ماس ل کک

 هديا ه را ملاصم ۰ رد شمام هنلآ باوج قفاوم هلود يضرم
 ۰ یدبا هدف وا تیور هلفرعم یک الاه یراذکتصم هسور

 قفاوم هنساضرو ی ر كلوا هبسور هدنسهنس یدب زوتوا هیقام حب

 تازابتما هلا تصذ راهدو و ندراراب و ولر هنادغب و قالفا هدنروص

 ندنفرط یسچلیا ریلکنا یکلسم گن هيلعتلودو ۰ یدنلوا اشا یراهمدق

 كنارف یکهدنرلتعم یرلافا ولشب شاب نتکلع طقف بوتلوا شر

 ول هبسور هلا هبلعللود قثرا هدنروص ینیدنلوا هدعاس جد ا

 تابسا ةماخ هلکعا راطخاو هدافاود رولوا فرطر لاقو لبق هد ||

 ناب ند فرط یالاصم کو و شفلیف ارجا داو هرزوا قلوا ا |

 نود یرلهبنر كښ رلاغا ولشډ شاب هرکص تفوزا نکیا شل وا تینونم |



 او هلبا اشاب نادوبف هدنرقدلوا لصاو هنزاغو زکد قا یخدراندیک هلا
 r یرلنا هګبج وم هن امرحم تار رګ نالوا شلزاب هنرودنک یظفاحم

 ا هع ناتو هدوافو یسک توسر دنلوب صلب ولب

 | هدیرکسعرس باب ۰ ردراشمروت یني راراک هلبا میسقت هرا هعلق ینسییکو
 ۲۲ غا دادشا هزوب رغا هرکص زور دنج ځد روابط یکیار رکید ناسلو

 رکید كنهروصنم رکاسعو ۰ ردراشلردنوک هبن اطوا ار هلیسهن اچ
 قیقدت را نلیزاب هرکص ندنو و هنه#لت كن راقاط ىح وطو كن رابالا

 0 . ردوا اسا هاربا
 هداعسلا باب یوبن فی رش ءاول حابصلایلع ینوک یصتدب یجرکی كنەایذ

 | ردص ۰ ىددنلوا عضوو لقن هنصوصح لح بولي ردلاق ندنهاکشدب

 ۱ یهدشنادبم نوامش یارس قو قاشوف جد ن رود را مظعا

 | روهظ نیفناب هداشاب هجاوخ نکیا هرزواكعا لقن هبیلام باب ندرارداج

 معلاص ۰ یدلوا ناشف هرارش هفارطاقرهلوا لوق لوق لاحرد ۰ یدتا

 وشراچ وب و ین الحم یهدنفارطا هللا یلاع بابو یلغوا لاغجو دوکس
 | یرللحنالوا ردقهب وبقیکیو وبتموفوهن اضثکمیس و یئاب رابغ واو یتسورحما
 یدنفا مالسالا ی قرهلوا شب رفت تسدرد یسوبق افا ۰ یدتا اتقا

 ظعا ردص هلا داكا یلام باب و ندنغیدلوا شماعا لفن هاروا زونه

 ۰ ردشغا لقنهباروا یلاع باب نیرومآمو

 < هک و
 لود هلکعرب و دا روهظ ۳ قرهلوا ا یفالخ یم هعف و یرهکب

۴ 

 | مظت تن هتللع تلود یک ۱ قرهلوا تربحو تی ید اب وروا

 | راشغل و هدندیما جهدا توق بسک ًاددح هبا هیکلمو هبرکسع روما

 ٣ نالوا سسّوم هن رزوا هلم تدصع كن هیلع اوو د یرلیضعد هد هسدا

 | بهاذ هندافتعاو نظ یسعشد فیعض نوت نوت هلغلوا وح یراقاحوا

 ۰ یدا راش! وا

 راکرد یعجهلو توقف هل.سر هلعم رک اسع هبلع تلود هدلاح تعرفح

 البا هب هبافک دح كنلعم رک اسع هللاه رکسعنینا وق لاکا قحا بولوا

 عبط یش و هدلاحر سل وق ردق هتفولوا تولوا فوقوم هلدم لح

 هبلغ هرای رهکی هلتهج يراقلزرسفوقو هسلا هبئس تنطلس ناکرا ۰ ی



 دم ال

SEرک صیانت  

«١ ۷ ۲ 

 هدنراقاطنتسا نا ل >ا كرهلدا تسدرد رر رر هدقدنلوا سا 1

 هلغلشالکا یرلکدشلیوس هنرزوا اب ورو لمر هلبا فیرحر هدنتفایف ین ۱
 شاد هویشروف هدرناشع هبجاوم ا ترع لرد یرفنزکس 3

 یثک جاقرو مادعا هدرازاب و قاوسا یثک زوقط ندنسیلاها رادکساو

 ۰ ردشادا نن

 لدن هنسومف اما نسب باب هروک هنغیدنلوا نایب هدنلید یدنوا رهاب

 قی رح ندنغج هنلواتیور نداروا یطب رو طبض كربش نزا دعب قرەلوا |
 دوج وم هدنس ویفافا ۰ یدیشم وا لقن 4 یرکم عرس تاب جد یوو "۷

 نينا نالوا شلي ۵ بس ہد رہ ص یریهت هلع وا ذاا یوف باب هد ول وا

 قرهلوا رک راک هدلاح یکیدلک مزال قلاب هد رکج رب باب یلشر و

 ندنعیدل واح ات دف و نوزوا هد هدا شک و ندنساضتفا هبنس هدا را یساشنا 1

 ا او و شوا ترشابه دن ساستسدا ندا جا والم قلاس تالیدعش 1

 شف و هدکلنا ات یارحا هدنسه رانم لرش عماح هن ایلس یرارومأم

 یهدنن ورب و نورد بولو ماتخ شو هدنف رظ هلا تدم و ۰ ىدا

 یرچکیالاب هجور ۰ یدیشللق یریعطت كنبرلهچراب هتحنو جاغاو شالات
 راد-سفم نالوا شلزاب هبهروصنم رک اسع هدلاح یرلفدلوا ندنراشکتریغ
 ردا لافغا یتتارفن رکید ارواط یرلفدنلو و قافنا هرزوا كا نایصع

 قاحوا لا اشا رکسع رس هدلاح یفیدلوا یراریخ كخ رطباض كو

 روک دم هک یرلفدنلو هدنربهن اح كل اغا ناف یشابکب شاب نیمی یماغا
 ردا قارحا تور و شنا هکشوک و عم هند كنکشوک نغناب

 هباروا لبس نیغئاب رلطباض راسو اغا نافعواشاب رکسعرس یراضرغ

 ۰ شما كعا نایصع نالسعا هلا مادعا یتسهلج یک یراکدشا عمح

 یرابضعب رانا وب هدب رک سعرس تاپ ندنعابئا اشا رک ر ول

 دوا * راش هرب ورح هب اشا e تبوشوو قرەلوا علطم هتک +

 ۰ ردش واضرع هنوبامه نیامد ندنفرطكنا بودا راعشا ههظما ردص ۲

 ید راطباض بولت وط هل رکسع نابکسی را ودق كنب رکسع رس تاپ هن رزواكنو

 ندارواو راما هرادکسا رواط روک ذم هرکصندک دلدبا هاک آ ندنشک

 یعیدنل وا تاکرا ه راشاق در هلند یدلبا روهظ تد زومام هن زاف و زکدقا

e 1راک ۲ ا مادعا هلا فرقو هد هلکسا رال وا قابا كوا  

)۲۸( 



 هک ۲۱ +

 | بصنیئابکو لبشاب رب هنسهلجو مزالم ررب و یرایشابکو لب لوقلوص و لوق

 رب ز د رناو كن رای شابک ولب لوصو غابص اغا یشابک ولب بونلوا
 هدفنصر و كنارفن نالواهدفنصر رایشابزو و راشاب زو نالوا هدنرهرادا

 ی هناهصج هن رزوا كنس هلج وقلوا یطیاض لرفرزوقط راشاسوا نالوا

 كنيشاب یه ع بوط هدنرتفد نوبامش تاهیجوت یسهبنر هلب ریبعت یشاب
 ندهناوید بصانمو قلوا طباضو مآ اغا ناشلوا بصذ قرهلوا هدننحت

 تاذر ند هیلعتلود لاحر قباسلایفاک هلا اغلا جن ی هبح نانل وا دع

 ۰ یدنلوا طب ر هماظن یراص وصخ قفل وا بصن یرظان هن اه

 ریظنت ید رانا هدلاح یراقدلوا كعد یراب رهش هصاخ رک اسع راڪاس ون

 | یفاب یحناتسوب و قفلوا میلعت یک هروصنم رکاسع ندنراقدلوا جاتحم
 ند هیلعتل ود لاحر هرلن و هرزواقلوا عوبشاب و اغا هنسهلجل لنا قباسلا یف اک

 هدندب یتناما «رماع محطم هلتراظن هناخ ربخ یس بتر هلا بصن رظان رب

 ۰ یدنلبق راشعا
 كن رهط روا قالوص ددع ترد نالوا هدننروص یقحلع هباغلم غاحوا

 رکو كراقالوص كرك قرهنلوا حارخا هلا قلروشحس یرلیشاب قالوص

 ۰ یدنلوا لیدبت یرلتلیه راكي
 ندنعدق ماظن ید یسارو ردر یغنیدنلوا رابا رد كرارداج هکه ناخ زیپم

 ها لوا رادکماو لیلع ندننارفن ۰ یدبا حاتحم هعظنت هلی سل وا شمقچ

 هلبناونع یرظان هیمايخ یرب ندنلود لاحروصیصح رشاعم هلمجودعاقت

 هدنس هرا یراظن هصاخ نایاتسو هلنراظن هناخهربج یسهبرو نیعت

 تح یک هروصنم رک اسع ید ینارف هیمايخو ۰ یدنلیف رابتعا

 ۰ یدنلا هماظت |

 | هرزوا قلا هماظت ا تح نت یسهراادره كدالود هرکض ندنو و

 ۳ ردشغ وا تست هیات وتار هیکلم وه کس تاماظن ادد ردي

 ر ندا یک ا یر فرب فرط را کپ ع ورش لاوتمر
 هد ما یادتا بولی زاب ههروصتم رک اسع یقاطر ندنراقدنلوب هدقغلوا

 هد دج رک اسع ندنغیدمهنلوا قیقح یک یکرک جد یلاوحا ران الیزاب

 لاج ندجراخ كنبرایضعب ندرلنوب ۰ یدبا شعثراق رادسفم یلیخ هنچتا
 یکیدلیا نایرج رزوس راد هبهداما یکلیرچکپ هدنرانب هلبراهلوقم لاجو

 < یقین #
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 ندهایس نایج هفولع ۰ یدبا ضوخ هرلنا رتدخ یک كعا عجایامر

 هدنفاص كنوبانه بکوم نصر هلبا ماسقنا هفنص کا قرهلوا بعشثم
 ندمحگ و برع جد یلصا كناب رغ ۰ یدراردبک هدنلوص نص کد

 بت ص ندرلیدنح سلا اعلا هب یهاشدا یاول رب ز هلا نطو یالح

 ریسق کیا و دراسي و نيم قرهلوا بعشنم ندهابس هدرانا یکن ایج هفولع و
 ۰ یدا یسهفیظو رانا كعالقن نودوا هنوامهیودرا ۰ رایدنا میسقنم

 یراهرکص ۰ یدیشار وک یسهر ورس تامدخ هتلود ران و هدهقلاس مایا

 ۰ ریدل وا ردباعاشا تاداسفعاونا ۰ یدنکل لخ هن راهعوض وم تاماظن

 ندا تاکترا ییس کف ناطلسلایبع ج ورخ ادشا هد رتبه نايم

 یکیانواو ر نواو نوا كب ۰ رلیدتا نایصع هدنسهنسر كب ۰ ردرلنو
 هدعب ۰ راد شود ندرامعا هدتلود دزن هللا نابصع رار رک هدن رام ران

 ناطلم قلارا ر زادوا لاح ندای مک راد
 کف تدمر نکیا راشغلوا هس ر دهبا هلیتوطس فس كعبار دارم

 2 نسحكناشاب دم یلی رپ وک تیاهن ۰ رایدل وا نایغط ووتع بای هج رف
 یک وشح هدنلودو راشلوا تنکسو زح راجود قرهنلوا فالتایسپ کا

 هتلود هن وخ قردلوا لک ماکو کو شیر هفولع نالوا صصخم طقف ردراشلاق

 هرکصندسافلا كنطاح وا .یرصکی هیله ها ۰ رایدا لا )۲
 هرزوا قلوا دارا هد ونلو هدلوبناتسا ندنهیدلوا ییعمر هدنساشا كرلنو

 رهظم لردا دوجو تاما هدیمظحما ردص روضح یرلنلوا راوخ هف ولع

 یف نادانش هلسصیصخت شانعم ندکرک یرارا تخاو ناسا و

 ندنرفد نواه تاهبحوت یکلبج هلاقم یراوسو یزاقلافا و تباتک هرزوا

 یلیا مور رانو و یدلدبا اغلا یرالف نالوا هد رفد باب و ااو یط

 ۰ یدلردلم هيلع ساوا اب تیفنک د هرلهدلب نالوا یرارقم هدیل وطاناو

 هتواقش هدنرا هننف یرهکب هلرکو یهایس هلرک رخ ومو مدقم ید رابچ هبج
 یک یرادم ابا ۍرهک شوک ا كن راهم و ند رک دک

 بوناوادرط یسهبنکو  ناطباضوافلا خد یا وا ی هبج ندنغیدلوا لک أم

 رابه هرانالوا یلخدم هدنلالشخا یرصکب نالک هعوقو هسفد و طقف
 ۰ یدلروس ناسخا

 غاصقرهلوا غاط یکیا هلب رابتعا راسب و نیم هروصنم رک اسع كليدونو

 د



CS 
 هب دکر ندی نڪ نال یر 2 را نال وا ر رحم هدو یسالیتسا ہر صم

 یدا راو یراعش ثالخرومرب هدنسودنک هلیس هسبالم یسلوا شما هجرت
 هدنراقدلوا سب و هعقو هداز ین اشو یشاب مکح یدنفا تجب هيلع ءان

 هعفو یی شابو یٹاب ےکح یجروعر قابهنلاح كتلود ناکرا الم تزع
 هعاشاود شلئوس هداز یاش اب وک یزوسو نکل + شعد رایدتآ سی ون
 كنهداز یناش یدنفا تحج ثالذییع ءان ۰ شلدا لاصبا ه یدنفاتعو

 شمردتا لزع ناک ول هعف و هوا یناو شع ود هنهبلع نوت نوت

 نخ رات داخ هذه ) هدنرخا كن ران هداز ین اسد هلتهجو ۰ یدیا
 الم تزع ۰ ردشلیا مالک متخ هلیسهرابع ( انیلق تجمع بپسبابغلا
 شروک هد مدلی وس  یزوسوا قرهلوا فست ندنفیدل وا بیساکوب
 لر هبعا افتک | هللزع كنهداز یاش یدنفا تح بویلوا دیفم هدهسیا

 ردنا ذاضتا هلیسو یتسهدام كلیشاتکب هرکو و شّعا ما رتلا ینیفن
 كناو نا هرکوب كره و یکنر تاشاتکب هنسهیلگ تیعج شاطکشب و

 شع هتفولوا ینیدلواشمردتا نند یبیدنفا خرفو یکب یردق هلبببس
 ۰ ردش وا عاقسا ندناوذ نالوا

 هدرب ز یترومت ردد وا مطنت همان واقر نوجما هروصنم رک اسع هداناو

 ۰ رونلوا دارا لغو ( ۱۰ )

 ریثکتو میلعتو رب رڪ ه روصنم رک اسع هلیتف رعم اشاپ ع زیمالاب اور

 نوامه نوردنا یرلتبضح یلدع ناخدومم ناطلسهدلاح یعیدلوا هد وا

 تاذلاب بشو زور هلبا بینر هصاخ رک اسع یراوسو هدا ید ندنراافا

 یبیکر ت ( صاخ رکشل ) هرانوب یدبا هدقمروب تمه فرص هيلع یرانا
 ٠ ردشلوا عقاو ی رات

 اراک یفیدلوایرصکت ینمدای كن کیچ تلود نالتد یوفوبف
 .یابرغو راس و نیم نایج هفولع نعپ كولب ت رد هلبا رادحنسو ءایس جد

 هزتهدخ فی رش غاحضس هدرفس تفو به رنو ۰ رد رکسع راسي و نيم

 شب رم بولوا ورشپ هنوایه :یودزا,غاحوا هاینس ۰ رلیدبا و ومأم

 ىس قاصس نوا نیسعل ییس هداح كن و اهه تکومو كمردتا رفح

 . یدبا ندنفاظو كرلنا رلتمذح یک كلیا ثادحا رلهب ر ونلوارپسبعت

 نوجا روسج ربمعلو قرط ریہظت بولوا رالاسمس رادافق د رادحس

 چ ابار
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 قحا بویلوا ردنعم ریلعت ك رداقلادبع ۰ شعاردا هدهعرد یدنفاخ

 ۰ شمرلیاتراظن و تن واهمیلک هن راشیا كتبعج قر هلو | ینیکر نک ر كنسعج و

 شم رار دیا عاقج ا هدنس هنا حاس عقا وهدي وک هنروا كندنفاځ رفا کارانو و

 ندننعج یاضصعا یح توت وا ك وسا هدنل وصا هبافرام یقراصم كسعج و

 شعرردن وک یهراب نالوادناع هرس رصد هنن هسک هرشط هلت روم امر یس ار

 هدنسم راد كندنفا خ رف ورندکلکو ک یدنفا مهفنالوا نعەجاوخ یسراف

 كل وناتسا هدنمرصع شرونل و هدساح وب عطبلاب هل وا هي ر بو وب

 یدنفا ےھف ندنفرط یدنفا خ رف رولعت ینا هدکدلبا تعجارع هعچ هرزوا

 تایدا لبصح و ٣ هلا هطساوو جد یدنفا توعص هلکلدا روا

 [دیک لشاطکشب نالوا ندهيمالسا ةغسالف ربهاشم نامزوا ۰ ردشلیا |

 هنایفسلف رک هللا ماود هسلحم لوا نوک یکیا هد هتفه ځد یدنفا هداز

 یاضعا هعفدر هدهتفه ۰ شهروللو هدناثحابم نالوا راد هتابدا رکو
 ۰ شمرونلوا ارحا هب رعش تاقاسمو هی دا تارواحم هلا عاقجا تریعج

 بولاي ر و رارف هرز وا قالب وط هدب رب عارصم هدنسان هتفهرب یح 1

 هدکد شا عدقت هتیعج هلا عج یراهتسجر عارصم یغیدلوب سک ره

 عب راصم یعاربصم ( نوچمتب رالغا راب هک مداش نوکو ۱ هن زاولا یدل

 تفوتقو هل و هدنعج لوا هتشيا ۰ ردشش وا میجرو عدقن هم راس

 لدثمتو عبطو ریست رائالا رداون قرهنلوا عج هدعب راعشا ناشلوا تئارق

 ا

 لوبقم تیاغ د هدنرظن بناحا شعا تالیچلیا هدهرودنول یدنفا خرف

 ثالبشاتکی یمدار بناوخا رومم هل و یا تافصلا ردا تاذر ریتعمو

 ۰ رده رسفاصتا ردقن كلتا ماهتا هلأ

 هاذ ردان یلاثما هدبط و رهام هد هعبطو هبضایر مولع هسذاهداز یاش

 ديعب كب ندنراکفا كلشاتكب بولوا رثأملا ح ودع تاذرب رونلوا راقفا

 هدرهرا بودیا باقسا ینا یدنفا تج یشاب میکح نکل ۰ یدبا

 تح ۰ یدا رازالوا لاح ندنیبلا تاذداسفا جد نانیح نڪ ضعب

 شهارید میگح شاب هدنب هسبا یشاب میکح یدنفاتج هک ای وک هداز یناش
 لرزسنارف امدقم یدنفا تڪ هدر و ۰ یدییشلوا عياش رازوس والو



 هک ۲۱۲ ¥
 ۱ 2 ۱بوما زین داغاو نمفر تاعا اهدقهقیفطل ف هک رد یدنفارهاب
 بهذم یّرلو بوق ج تالزم ند هن ر ضفرهسبا یدو یدا قوزو د

 ۱ ۳ ارد کج نکل بودا هیچ هن رانا رتو هد ها شلافوح

 ۱ یهتسا ۰ انظفحا

 هدازالم دارم ندنراول ها یلوطانا هدنسهرص یبشن كرابشاتکب الاب هجو ر

 قعاعصابقابا هتداعسرد دعب ای قرهنلوا مانا هدلو وا ید یدنفا فرام

 ۰ یدنلوا ین هن راصطزوک نیدنآ هرزوا
 رداقلا دبع هداز اشاب كالم ندنراولهاب یلوطانا هد هرمصو هکردس ض

 للاءاطع دم هداز یاش قباس سی ون هعقو ندنراولهباب همرکم ٌهکمو ك

 هلکلشاتکب ید یدنفا م خرف لیعاعما روهشم یرادرتفد ثلاث قشو را

 | یدنفا خ رفو هنغم هداز یاشو هاسینغم كب رداقلادبع قرهنلوا ماا

 || فیلأتیکاوم ربسفت نامزوا یدنفا خرف طقف ۰ رلیدنلوا نن ههسور

 یضاق یسافنم هرزوا كیا ماتا ینا هینس دارا اب ندنغیدلوا لوغشم هلا

 ۰ ردشلروب لی وح هن وک

 هرلیشاتکب تح ۰ یدبا قو یرلتبسانمو قلعت یه هکلیشاتکب كرانوب
 هدنروشمساحم نانلوا دقع هدنف رش عماح نویام یارس الاب هجو ر راد

 هکیداشقبک ورا ردفواو شعوط بو آ هدنهلع رایشاتکب كم رداقلادبع
 ۳ ۱ هح هر یح یاددشم راو هنس هس مه راکنا یایلوا تامارک یعای

 1 هلکعا راکناو در یا هلا ريب عت ءوسا هدکدنلب وس زوس راد هننامارک

 ا دما لها نسرت كب رداقلادبع اباطخ ک١ كب یجر ندرودص
 ۰ یدا شعا هلداحو هلاقم ها وضع ود یمروتلوا

 | هدردق ك یجر هد هسا لکد ندلضفو لع تاصصا ك رداقلاد-بعو

 یراعموم ولع بح و ندنام ولعم باعصا هلتبسذ کا یدیا لکد لهاج فرص
 ءان ید مدآرب یلاباال شنک ندن رشم یهذم طقف یدبا ندناوذ نالوا

 یشراکفا تلشاتک اما یدرولا قشیقاب هسلند یرهد یعینط اک هيلع

 هلا یدنفا هداز یاشو یدنفا خ رف هدناقوا کا ۰ یدبا قازوا كب

 شاطکشب نامزوا هکنوچ ۰ رلیدبا راقلاقرشود هدکلرب بوشب روک
 ۱ کره ندرلنلوا فراعمو مولع راکسوه بولوا هيلع تیعج رب هدنفرط

 ۰ شعا دهعتم یکردنا دوخاب یکعا ملعت یا هدا رولوا بلاط هسردن

 ۱ هسدا راد هنایداو هداز ییاش ییا هار اد هن ونف سرد قح هنلوا ملعتو

 ٭ حرف
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 یشاتکب نالوا هدرافرط اسو راصحو بواو رادکسا کت ندکدرب و 0

 قرنلوا رامتعا عدق یرلنلوا دوجوم لوا هنس شقلا كن رهیکت

 شقلاوبصن رادهب رت ندتنس لهاو ندنلاحر هراس قرط هش راثورد

 ثدح لرکو عدق رک و مده هلغلوا ثدح رانلوا شاپاب هرکص ندهنس

 داقتعا میت رانزدلو نالوا هنما دیر هلبا رلاباب نانلوب هدنرانورد كرانلوا

 ین هراهدلب نالوا الع رقم یک هب رصیقو یر و مداخ هرزوا كملردتا

 ۰ یدلرب و رارق هرزوا قغلوا
 رک دلا فلاس نالوا هدحالم رهشا ی وک درد كن ها یذ دن دزو

 هدنراصح یلیامورو یدنلبق مادعا رااباب خاص وهداز یساغا لوبناتساو ىح

 بواو ههادوسو هلق ید و جانا هرفو ینا زوکواو كادیهش
 یرهیکت یشاتکب نالوا هدرللحم مان هجلماجو یب وک یلنابدرو رادکساو

 رر هدعب ۰ یدنلوا الا هنسبح هلا رط بولی روتک یسهنکس هلامده

 لویصا هدقد نالوا لاوس یرهدسفع ندیمالسالا میش فرط اناا

 هدنروص ییسو رایدنرو هتعیرش راعش هللا رانخا یل وب هبع هرزوا نابعیش

 ها وج هدنلیصافت هیلعو هړاقتعا لئاس» ردقنره یرانلوا نادان رایدنروک

 یرللاح ره اظ نکل رایدلیا یربت ندد اطاو ضفر هدهسیا رایدملوا رداق

 راو دح "هدیسر هدنتح یرهع و ته هعشد ندقدل وا تذکم یی راهدافا

 یمهلازا كن رررض هلا هقرفت ارظن هن ردعنش لاوقاو لاعفا نالوا

 رفن ید اباب دوم نالوا هدکلدیهث هل غغلوب ندنساضتقا هیس اس ماکحا

 نیسح یهدهلق یدب و اباب دجا یهدناعل زوکواو هه رص هلا صاضشا

 یلیکو شاتکب یاح هدنسهیکت جافا هرقو همداخ هلب رامداخ رفن سشیکیا ابا

 ین هفرط ررپ ید رااباب رکیدو یس هد رص رفن زکس هلا صخم یراکدید
 یز یشاتکب هدنادمو یدریک هنشفاق نس د یراراس « رایدنلوا

 ۰ یدلاق هنسک هدنتفابقو

 4 الم تزعل تب
 (نیسیرو جوکهدرایشانکییدلاح  رفس هم یدس ۳ زا اغا)

 یسارجا كعقاو رارق هدنفح یر هیکت یشاتکب یهدنرفرط یلیامورویلوطانا
 ندر هجاوخ ماعسردهلبا صوص راو مامر هدنسیمرکب كنهدعایذ نوجا

 ۰ یدنلق مازعاو نسع تاذ رر
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 | هداز یراکش یاب رک اد هلا یجس اشا قطصم هجوق ندهیولخو

 ی وصن هدرادکسا و یدسشا دجا یش یدنفا زک صو یدنفا دچا مش

  یدنفا باهش یھ“ ییاده ندهبنولح قیرطو یدنفا یدل سس مش هداژ

 میش یهوق ندهبدعسو یدنفا بلاغ هداز یلهمردناب و یدنفا دیس هداز

 قرهنلوا سالح دقع هدلاح یرلفدلوا مضاح اروش لاحرو یدنتقا نما

 ه رک اذم هدلاح یراقدروب تراظن ندسفف یارو ید هناهاش تاد

 ۱ ۰ یدنلوا رادنا
 | شاتکب یحاح اب اطخهرلیدنفا جش ہلا مالک ع یدنفا مالسالا جش ادتا |

 || بولوا هّللالها به مهرارسا سدق مارک "هزعاو ماظع ناریپ راسو یلو

 ك تاو كولن هلع قرط نکل ردقو نج هد اعطق هرنا

 عابا هلیلاک هش رش عرش ادتا تودیک هرزوا یسهعدق ناکراو لوصا

 ٠ | ردهدنسهل زنم مارح هدنش رط هنسن نالوا هو رم داريم ج رد نال

 | لکد ادا یضئارف اعبت هنسفن یاوه هلیمان كلیشاتکب هسیا هلهج ضعب

 || رتاوتمو عیاش یرلقدلوا رفاک هلبا تادابع فافتتسا و تامرحم لیلحت هکلب

  زگنامولعم و تاووعسم هدص وصح و رسند هيلع قرط جاشم هک ارس هلغلوا

 هلا هغاط لوا یرایضعب هدکدند زکسر دهل هدنقح راهوقمو و ردلصن

 ] هدنفرط رادکسا اعقاو یجدیرایضعب رایدد ریلی یت رالاح ندنفیدلوا زقفلا
 | یتیرتحاضف كرايشاتکب وید ردشمراو هرتاوتدح یعوقو كنارکنم ولو
 ۲ ۰ رایدتا رارقا
 عرش فالخ مفاولاق هدنفح یراهعومم تأیه كران وب ندنفرط الع ضعب

 | هصصش كن رب ره نکل بولو راهتشا یراراسنجا هناکرح فی رش

  ینیدلوا تباث هعینش لاوقاو لاعفا نالوا تنسو باتک فالخ هن رزوا

 1 هدفدنلوا لاوس وید رولوا هلهجوت یعرش مکح هدنقح یوم هدریدقت

 ا ا ا ر دم یرلکذید اب یضتق ندن شاکی یار الع ضعب رکید

 ۱ اس اتت ندنفل رادره یدنقا هاعادفسوب هلا دجا هداز یماخا

 ۱ هتشب ندنکیدید رارولوا لتقلا بجاو هلغلوا هدرتاودح یرلکدشا

 نیر
4 3 

:1 

 ۱ لاعفا ردززاح یرلازج یارجا ةسایس كراهلوتمو یدنفا هداز یعیسب

 || باوج ود ردلکد مزال قلوا تباث هن رارزوا هصب یراهشیبخ لاوقاو

 1 7 ندک درب و ۶
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 هنشاب یمافا یربهکب ینجانو رروتوک هنسسوبق اغا لا یالا یا ولقاحوا
 رولپ ردبک هجارف هلا لاسرا هلام باب هلا یالا هش بور وک

 رد ردوب هرصهرا ۰ یدنا رولیدا مارک | ندنفرط ولقاحوا ردق هندوعو

 ندران و کولا ۰ ردقفص* یر دلا فا یرب را ۲
 ندنفیدلوا دوهشم یر هی راوطا و لاعفا رافم هش رمش عرش كنسي رک |

 ۰ ردشغ وا اغلا و حفر ید رانا هدهرص و

 صوصلتایلع مارک باعصاژک | ریشاتکب هرزوا ینیدنلوا ناب هدرفظسا

 هرفک انلع هدنقح یرلترضح مبنع ها یضر قیدصلا رکب وا ترضح

 لئام هضفاور هلتساسم كل ولعو ۰ یداراردا راسحا هاه وفت یدّوم

 رود یتح بواللاص یصلق هاش هدنراید یلوطانا هد هفلاس مایا ندن رفدل وا
 نالوا نیش تسو هدنهاقناخ یلو شاتکب یباح هدیناخ ناق تطلب

 هلا حورخ كرهبد مدندالوا سفن كهبلا راشم زب زع ردب رد مان ردسالق

 رادرس نوګا یسهنشف عفد هلعم لب وط رولم هدا ز ندکی زووا هنشا

 هدلح جاقرب اردا تکرح هش رزوا هلبا ودرا لی اشاب , مهاربا مرک!

 هد وب و ن A یدشع ل وا مادعاو دحخا راکماحا هلمع وف و میم لاتف

 ۰ یدیشفلیف افا ید رابنس یلیخ

 موق لوا هکر د هدنخ رات یدنفا دعسا هدنماقم ناب یتساغلا لرایشاتکب هنب

 دهع تولوا هلطب قاطر و هلهج زار ندناب را هشاز دناقع لاض

 هروعفو قسف هللا تیلقت یئاوع بولق نالوا داسف دعتسم هرکی ندنوس

 ناب رکی نامدود هللا بی رف ءالهج تروص رر صوصلناب و بیر
 تلاد هسغد قیلرط د یرلنا قرهلوا یراداسف هام رخ هلرب لولح

 امرش یراهلازا ندهناهاش ورخ كلام لاحرم هلن راعا بی رقتو

 ناهاوخ ريخ یاصقا دصقم رخومو مدقم یکی داك مزال ةسایسو

 كنه |یذ هلکلک یقو یسارجا كنوب هناصس هفطاب بولوا هبلعتلود

 مظعاردص هدف رس عماح عقاو هدن واست یارس نورد و یصکیا

 یمهیکت هدنکشوک سد رداو یدنفا ظفاح یرادهبرت یدنفایح یلشاطکشب
 هللا ردف یه هطاغ ندنخ اشم یول وم قیرط و یدنفا نطصم یح* وم اب نالوا

 یدنفا ىلع یھ اشا مساقو ٩ رداقلادبع یک اکو و هدهد

(۷ ۱ 

 مپ وچ ج
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 ۱ قفلوا ریسیفتو 7 اد رخآ هل.ه ده و كن رلادعام ندرلنا

 زا هدنرناکد هلا فیقوت یسات درس ندا ی سار یرناگد رپ و

 ۱۳۳ ر نوا دارا ندا روبط هدننان قمالوا تیمج
 یپننا ۰. یدلوا رداص هلع یا وا اباطخ

 | تحاص هکر د هدهیشاح یفیدزاب هن رزوا یخ رات یدنفا دعسا یدنفارهاب

 ] نوکر نوا شب یرهناخ ءوهف جابمولطو هتسوا ردشمزاب ول هغلابم رات

 یمهلج ود ردضرع لها هل لاف نقاط فانصاو كن هل هدعب بولاق

  توشر هتشر رس هشن را یدو ردشلبا مد را زار راتالقب و شلچا

 یتلناسش شم هورع لدن ز ندنعباوت كبظعا ردص الث ۰ ردشلوا

 تازاحیارحا قبقحالب نامه هلیسهدافا ءوس لردا ذاا تصرف بولوا
 فلت ناسا قوح هلان و ر ودعم ل قوح هدولروص و قرهنل وا

 ۲ یهنا ۰ رد وا

 1 جالا یراب رش ترضح لوا روخاربم ینوکح یصتلا یمرکی كن هاذ

 || كس شب و رد هداز راوسهش یراب ریش ترضح نییاوب رس هلا لزع كب ىلع
 اا ارا یاو فا ینوم یا روا رو لوا راوخاریم
 ۱ یو ا یا ر ارادن شات

 | قرملواهدنقوف یسهبنر یلوق قابشاب بوئلوا ثادحا یتب رومأم باستحا و
 ِ هيج ول هنس هدمع اغا قطصم هدهد یشاب یهر هلا ديف هاش رشت رفد

 ۱ ۰ یدلدا

 هرزواقفلوا افیتسا نداستحابناحو قلوا قلوشراق ه هب رکسع فراصمو

 ۱ ۰ یدنلف سرت هدیدج تادراو صعب

 ِ هدننامز رلب رکن هددسلا زعروک شوخ هسان هدرما "یداب هدیدجح فیلاکت

 | فیفخ كب هر و نم فیلاکت ًارظذ هنالامتسا ءوس یغنیدلوا راحود كقلخ

 | هرلمنالوا عونع كفازراوراخذ نالوا دراو هلوبناتسا هکنوج ۰ ىدا

 هدنسهاکسا شع بونلوا عضو هنسانعم كلا تراظن هنسمام وا لقت

 راتعد ماطر تبا یخ ىکەدنمات ىلا یللا ناروتوا هدر یرلکدید قادراح

 . تویشر اضعب و ۰ یدراردبا م رج یفازراو راخذ باعصا هلبا ثادحا

 0 روا ع یر رک ل اف هب دی یاقس یردلوا
 قرلوا هنسانعم هباج ندنراس ینا یر ندرب رهکی هات لک ندجراخو

 ¥ كنسەطروا
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 | عفر یر شنب نالوا داتعم یسارحا ہدنکشوک یلاب ینوک یصر كراما رب

 یدنلوا اغلاو ۰

 ةسبلا تاقرر ندنوامه هبصاح باوا همالسا ماشم مدقم نوک جاقر

 هنسهلج هرکو ۰ یدیشلر وب ناسحا رویع و رر هر ودص و هسه

 شورغكبنوا هیدنفا سب و هءقو هدعب ۰ یدلروبناسحا هنس یایاطع

 ردشاروب عیفرت هی شل اتکرح ندنامن نع یسهبنرو ناسحا هیطع ۰

 ولساما و رتفاحم حصر متاع لع هتلود لاحرو هرارب زو هلا مظعا ردص و

 یسا رب قلع مرره ۰. ردشلر و اش وق نر کک
 ار هناخ هومق هد رص یفیدنلوا افلاو عفر هدانئاوب هسیاراو راتداعو سر

 ردششوا رادشا هنمده ید ۰

 صوصانالع لفاساو هلطب هاکتیعج هکرد یدنفا دعسا س و هعقو

 ماطر تولوا لذارا هاکیاح یرلکدلبا ذاا هودشلاراد كناعلم موق

 بودا سانیتسا ردق هاشع هدنسپ رک او هباسم ندحابص سان شو یشاب

 "یواسم نالوا مومذم اعرشو ناشفا فیحارا هباتلود ناکرا تمذم اماد

 "هدزفر هدیلام جرات هکراهناخ هوېق یرلفدلوا نایذه ناهد هدولا لا قلخ

 دمع یراترضح ناهس ناطاس ناکقنج ادشا هرزوا یفیدنلوا ناب

 هوېق بودبا داحا هد هعلقلاتص فر رحر ندنرلشالف برع هدنراتنطاس

 فرط یکیدتا عع“ داقبا هفیجارا مزب و عج هنشاب قلخ هلبا قلشورف

 ماکنه نامزدعب یدیش وا لاطبا بولقب هنشاب یناکد عاقسالاب ندتنطلس
 نکیا شاه هدنقع رهدتفو شلپاب هرزوا تک هتفر هسششفر هد هګاسم

 کی دشت وارانتعاوبفلکت هد هنر و راثک | هده رم کک
 یر ره هدنچراخ وبق یکی اص وصخ راهربسم ضعب و راهلکسا نالوا سان عج

 ندهدکیمیعاب صاب هلباناکد.ا وخ و حادموناریکنا توهش ناب ور هداسٌهعبت

 دارباریک راک نالک هلبتاص بوللاردق هشورغكم رش یمرکب یراک دک و ناشن

 ندکاحع هلکلک مزال یرالاطبا و مده هص ال یدیشر و ناشو ترهث ردق

 ییفرط یحا زافو و اشاب رکسعرس رانلوا هدنداعسرد هلشیعت باتک

 كنن اطباض كفارطا لوا رلنلوا هد واو هطلغو رادکسا و اشا مساقو

 راشلوا هدنرفم نایات سوب ضعب و هل اع وطو رب رګ ناکی ناکب هاب رلتفرعم

 هلب رللوا طوب رم هتعاطاو ضرع لهاو ناطباض یاوأمو طوبضم هقدلوا



۳ ۲۰۸ % 

 یرافدلوا بوسسنم ًابقاعتم یکی یدنلوا اغلا یتاجوا یرهکی الاب هج ورب
 ٠ ردشملدا غاسب و عفر ید قرط یشاتکب

 یرهکی هدننامز كن راترمضح ناخروا یزاف هروک هتناس كندنفا دعا

 لو شاتکب یاح ۰ ندناطباض هدقدنلوا ع ورش هنیینرتو رب رح

 ر زع هدقدنلوا بلط یسامد هدنفح ر Xs یکی و هلا لاسرا هنن راترمضح

 ا رر رنا ندا رک افون ریاض لوا دلاراعم
 دن راشاب یک ناسلیط ین راهچراب ابعو اکر ت ید رانا بو ر و یسهچراب
 2 یغیدلوا شلاق ندنا راه یک هدنراشاب راب ریهکی و یرلقدلوا شفاط
 ۱ ول تاما تال هلا زاشم و را ز ۳ افت روش
 نامدود هرلنا ندن رکدلیا دیلقت هتناکرا هیشاتکب ته رط هدراوطا ضعب و

 یا ۰ ۰ یدراولس د شاتکب

 رلیدنا هدنسامدا تی رهظم هنسامد كنلو ناک یا را روكي لصاخلا

 هدننامز ناخر وا ناطلس هر ز وا یعیدنلوا نا هداشامج ے رات هکوبلاح

 نیدلاربخ هدننامز راکدنوادخ یلغوا هدعب یدیشلزاب رکسع ندیلاها هلیمات اب

 یعیدنلا سج نوجا لاملا تب ندمانغ لاوما هن ر زوا یراطخا كناشاب
 2آ را یرکن ندربساره هسیآ زالوا غاغو یر ندربسا شب مان هدهرمص

 ید رانا بولی رب و هتناب كراکرت راریسا نانلا هلهجوو و یدلوا ر ونلا
 هل روص و یدا رارد» کوا هرو راردنا هب زت هللا مادحسا تدع ر یرانا

 8 و رارون رک وا ناشسل مه ردا تفلا هلا مال سا لها رار سا لوا

 یک یرکسع اب بولی ر ونک هل ود باب هدعب و رل ر ولوا نام عیطلاب

 یرھکی ارظن هلاحوش ۰ یدا رولید یرصکی و رولپ ریدیک كروب قا

 رولوا كعد شغل وا داحا هدننامز راکدنوادخ یریبعت

 ندنخاشم*كت طع یراترمضح ناخروا یزاغ هسیا یو شاتکب یاح

 یراهرکص ۳ سما هدأ رغتسا لاح أ اد تولوا تاذر مان یدنفا رې ی

eهک ایم رانو یو ردم رد رد ماطر رون  

 | لولح هراب ر یک یک هثیبخ حاورا هلبسامدا قلوا شادرپ هلبا هیافع

 هلرمان یلیکو ek جا اعاد یر ندنراباب یشانکب یتح ۰ ریدتا

 هدنسهب را یو شاتکب یاو ۰ یدرلبا تماقا هدنسهلشق توک نایسعط

 تولک هل وساتسا هک نک س ر هدقدل وا توق جم نالوا ج

 + ولقاجوا #
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 ,E یدا رولا Aan ندنعتمتو رروا ی از كنق

 یسهلوتمد و یرا دعم ییلث 4 ه وه نانل وا یھ” تورا و یرا رفن تردچ وا

 ےس هدن رانا لا ران با قع” یهلصف نالوا لصاح ند و هلا طلخ رلمس

 كن هلو یاشا یم رلاج نالرا نا یه نل
 ک رلن و اهد و ۰ یدبا رزق دما و را رسا ترحا ردق ییماجم

 ۰ یدرازلوا یلاخ ندنسارحا رلتعانش ہین

 هک ایقشا لاوحا هکلذف ول

 لح دم هد هعقو و كرک و 71 |۱5 ام لک اشا رادلع و هد اح ےلس علخ

 تارشح نالوا ندلسشو قرەنلوا انتعا هن رادوجو "هلازا كرالوا ||

 هلتفرعماشاب تزعو هدنهاکشب یسویق رگ رس و هدنادم یاس

 مادعا ًانلعو ارس هدنسبح یشاب یحاتسو اضعب و هدنشاب هعشچ هدرادکسا

 ا ۰ ردو

 یسهفیلخ ماپسا الاح نالوا رابخا یکیدلبا هناعا هایقشا هدهنتف ز ور

 هلشق ندناراکتوافش ناشکت رغو نات وج هنتف نارام نارا هلا لغوا

 ارتش یک اش رفد ہدف بساع شا ,نالر و رخ ین کک

 یعیدلوا ف لها سوساح تولوا یشواح شات لر تزعو هد | دیم

 ز زوتواو اط یرطدید لغاط اب و هدرادکسا صغ نا کک
 درا هشدب تواقش ضعب رکیدو رادقارس شعو ناملس یاح ندنراهدرک سس

 ۰ رایدنل وا لتف هدر رر

 هف رطررب ندنفرط اشاب نیسح اغا هحدقآ هد ولوا ندنسایاه اب روز یکسا

 ۰ ردشلر دتا مادعا هدن رالح یرایضعب ید ندرلنل وا شلدبا عفد

 ےک یجد هدمورضرا ىلا نامرف تج ومر

 یرلع وطقءرس هلا مادعا د ناشکسم ضعب نالوا ءوس هنظم ندراولرب

 تآ ارجا لئام اکو ید هدنابالو صعب کید رد او

 ۰ ردشلوبعوفو

 هدهاتسا هلا هر وک ذم ر وص و 19 هدنس هک رعد یتادبع تفا ا

 یغیدلوا هدیسر هکب یتلا یددع كنابقشا نانلوا مادنعا هدراهرمشطو

 ۰ ردح ردنم رم رات یدنفا دعا

ی یعفر كس راذاشذ یرګ
 3 ت



 یولناشن یرهکی هاب نالوا هدرهش نورد هرکصندقدنلوا اسکا یرلتعلخ

 ۱ تعد رشراد هلغلوا هعبس و راد یسوبف انا نیک هد دعلق نورد و عفر

 | هقشب ندولهقاس رفن نوا شب نالوا ضارعا ةنظمو شفلق ذاا

 | هوست ځد هحهردا همه "هدامو نی رسعمانف یرو فک

 ١ يب ردشغل وا

 || هبیدنفا مالسالا میش یار رګ نالوا راد هصوصخ و كناشاب دعسا

 ه.ش ر و ن هراصح هرف یدنفا مهدا ےھارا هلع تراشااب هلاوخا یدل

 یدشر لیلخ یلهیهاتوک ندنرول هباب حرخت یرحلا یدل یاب راو لها
 یدنلوا بصن یسالم هنردا هلا عدقت هت رایکسا هدایز ندیمرکی یدنفا

 ۱ ۱ ۰ یدنلف ناسحا مهسر مان ید هبیدنفا هداز یصکسا

 زا هعفوو رار هللا ضرع هتلود باب لاح عوقو الاب هجور اشاب دعسا

 ریترس غبت ) قرهلو یبیکر ( رکا یازغ ) هرزوا قملوا را ه هبریخ
 ۶ رسان رس كنتف لها به یدسک ن راشاب # ناهج هاشنهش هلتعب رش

 هبادخ دیأت هدراکره یدلوا # نیدرواد لوا وریکندعش یدلاق جه ههش

 كنا یخ رات مان ۶ بیغ فتاه هکلوق صلح یدید مهاشداب ٭ رهظم
 7 ردشللا عدم هدنهاعم تد رفظم ڭىرىت ییسهم وظنم »رک | یازغ یدلوا

 هبیرکسع باپ هناهاش تاذ ینوک یصچوا یمرکی كنهدععلاید

 مظعاردصو اشام ییب راعلعت ؛لرابح وطو كنهروصنم رك اتسع هلا فی رشت

 ۱ ۱ 4 یدنفا تئاص یرظان گی و رج عن سم ررب هرلاشات تزعو نیس هلا

 ۰ یدروباطعا هرفو یایاطعه ه رکسعتارفن و ناطباض و یط وف عص را

 حص ر د هاغا نامعت یشاب یحوط هدنعوفو قلمالس هنرصن عماح هدر

 ۰ ردشلر و رح
 || فانصا هکهلب وش یدنلوا طبر ه هلسلستم تلافک به فانصا هدهرصو

 1 7 یدنلق داكا ماظن هرزوا قالوا لیفک هنس هل یرلادنمک و دن ۳ ر

 | 0 هزوصنم رک اع ندفرطر و شک و یلارفن یک وط یچد هرلقلل وق

  تولیکح هن راهناخ هرکص ندکدتا ادا هدنرلعماح یراهلح یی رازام وست

 هسش یوک یحدب یمرکی كنهدعقلایذ یرالیا تتوتی و تحارتسا

 ۱ ۰ یدنلمف

 و یوم

 | قثرا كنيلاها نالوا هدکملکب ینی هل هلت ون ندنفیدلوا شفلو هدکشا
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 ۵ رزوا قلوا یاطاس زمان رک ابن لصالاق رحاتسوب ۰ یدنل وآنیمعت

 ماظنلا لتحم ردا تیارس یخد هرانایخلزسماظتنا لر اپ ره: نکیا بت
 ۰ یدنالشاب هنلاوحا میظت ځد كرانا هرک و ندنرلفدلوا

 كنب راناشن یرهکی جد هدهنردا هن رزوا یمازنا كرااب روز الاب هه جورب
 هناشاب دعما ر زو یظفاح هنرداو فرصت نمرچ نوحا یساحجاو عفر

 هنهوحوو الگ راس هلا یدنفا مهدا مهاربا هداز یح زاب یسالم ناو

 هلبایدنفا الد هدرا لوا اشاب دعسا ۰ یدمشلردن وک یلاع نامرف اباطخ

 یبیدنفا هداز یصکسا نالوا یسالع لعا كنەدلب و یعجرم كنيلاها ٌةفاك
 هنامرح هللا عج یهدلب هوجوو نایعا هلا كب سابع یشاب یحاتس و و

 هعاط و اعم یدنفا هداز یصکسا هدک دا نارد اک هل دعع ساحر

 قیدصتیناید یراراس بود نوسنلوا تیفیک نالعا هلدقع ناود نامه

 هدهرواح یانئا اعقاو ۰ شابا رامتخا یتوکسو تعص یدنفاالم هدن راکدلیا

 یتوکس كنهدلب یا هدماقمو هدهسیا ندرلنک هن رب قیسوم یتوکس

 لرلنلک مزال یروضح راسو كنولقاحوا اشاب دعسا ندنغیدلوا نمر ولا

 هل هست نیرافلو هرزوا .تربصپ اساسا كنفلع یس راو چرا
 هابنسشا یاح زکتفادص زس هلا تلج ےےفج ید ییدنفا الم رار

 هدنسهعقو اشاب یضاق ردیقنم هغاحوا یژنکا كنفانصا هنردا نکل ردلکد

 نت وک دنسمزع وا كماعا هفش قش هدلحم و ردعولعم یرارارصاو دانع

 تیر ید هدناود قجهنلوا دقع یدعن هلنهح زکعردنل ول هد هبع رم

 هنئادحا هننفرب هلبالج انعم هتشب ینا نازفمکبس زکهسرولوا كجمدبا
 ندماشخا یربخ اغلا وبشا یدنفا"الم هدکذید ودط رک قلوا ثعاب

 اب یسدام ابفلاو یدنفا یلوبق ندنرببناک هی یدیشقلوا ماعشتسا
 هرکص ندک دا راذتعا ود یدتا شیوشت یغهد لرهبد یبرولوا رک راک

 بوغا هفشقش هن یدنفا الم هدقدنلوا تئارف یلاع نامرف هلا ناود دقع

 هش زوس كنا یدنفا هداز یییکسا طوف ۰ شروط یک منصلا حور

 لردا ناب یلئاضفو بوجو كتعاطا «مالاولوا بویقار تجاح

 ۰ رشعد هعاطو اعم” یسهلج هلکعا عانقا جد یرلنل وا بوسام هعاحوا

 یوبق هافا قداص دمع یعانروط نانلو لیکو نیماخا یرصکی هدهنرداو

 یناروشحس هنن رابحاص زوس ردق شب وا ندولفاحواو یتعلخ قلیشاب

۳۳ 
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 + ردشع وا هرداصم یربلام هلا مادعا ندر یسیکیا یئوک تبس یحتزوفط
 تزعو نیسح یحمابش نامز یعیدسناوا عورش هار رحم یعنیکشا

 ردیعم راقیچ هاب ےلعت یکیدیا لوبق كغاحوا قالی زویشب جه ءرلاشاب

 كل رهم یبحو یکیدبد زکیارا ییسهراج كزکشاب راغیج یسهرطاحخرب كنو

 رظان هج لع جد یناکرزاب قاحوا هدقدلراو هنسویف اغا نوحا

 ۰ رد ورم یکیدتا ریس هلا ازهتسا "هدنخ ندنغلهرا یسهدرب كنهط وارب

 یارزوو مظعا ردص كيرلا لحال قرهلاق نوک ترد هدبع مو ےدقزا

 هدعب و یدنفا مالسالا جش یسادرفو هنغانوق مالسالا جش هللا يالا ماظع

 ندنا بوراو هبیلاعباب ماظع رودص هدعب و راردیک هبیلام باب ارزو

 *یلاوم راس هلن رلوزعم لوبناتسا یسادرفو ۰ رارولک هنعانوق مالسالا 2

 هدعب و هنغانوق مالسالا مس الوا هب رکسع ناطباض هلا و ماخف

 رای شاب یوبقو مارک نیسردم لوا نوک رب ندهفرعو رردیک هبیلامباب
 یدنفا یثتف نیمرحو یرلادضتک ماظع نطالسو یاوغا راکشو باکرو
 كي ربت سر یاسفا تلذک اعزو مالفا ناکجاوخو یقاط نیمرحو
 هدنواسمش یارس به الا هجور تنطلس ناکرا هرکو ۰ یدنا راردیا

 ۰ ردشش وا لر روک.ذم مر هداهصا دیع موب و ندنرفدنل و

 یوب فی رش ءاول هدر نالبروق نواب تګ هدهداعسلاباب هاگشان و

 رداها دیع دیعس مو هک نوک رازاب یعنوا كنها ید هلغلوا بوصتم

 مالعایالع هللا و مالالا حش ۰ یدلروف نوبامه تخ هننلا بق رنج

 مارآ ربک هفقو هد هناختاوید یکسا ناک اک هدنبقع ادا یني زامن حابص هدنرارب

 هنر وا ځد تلود لاحر و رلاشاب تزعو نیسحو مظعا ردص رایدل وا

 واسورلیدلیف یی زام حابص هدرا هک ناک هدلوصو غاص هدنلخاد كنوبق

 ۰ یدارایدتآ فو و هدرا هکب نالوا هدننناح هام م هدهدیاعم تاب زا

 هرکص ندکدتا لببقت ند رش ءاول بوقیچ ندهداعسلاباپ هناهاش تاذ

 ارجا ه داعم مسر ۰ یدروب سولح هواه تګ بولک هنتلا هبق

 هلبا الا ویالا نانلوا بیترت قرهلوا ورمشب هروصنم رک اسع هرکصندقدنل وا
 هلبایالا هن و ۰ یدنلبق یزاغ مارب بولیدیکه نف رش عماح دجا ناطلس

 هدنسهطوا تنس هناهاش تاذ هدعب ۰ یدنلوا تدوع هن وام یارمب

 ۰ رلیدلیا كبرت سر یارجا كرهلک هبارو تعش نیلوزعم بودبا مارا

 ( كراماريب )



 ناسعلس لغوا تلیعاعا دوانرا یسجوم راب مل ندنفانصا یصوم
 نیش هعم وص هدن زا وح شان قطصم هح وق دلا یعیدل وا ندداس باب را

 تولوا ندنراشب ورد كفش لوک هداز یدنفا هّلاضف نالوا تضشس

 هلا ناملس یوم قرهلوا سان کا جد یدنفا قداص یرظان هنا وط

 یعوقم یدنفا قداص هنب رزوا یساقلا كنيدنفا میش ندنراقدل وا شادریپ
 هد هسلا شردتا ایا و اتم هلا كن دنفا تيب یسح همانزور هناح وط

 كندتفا بیبل یتیدنلوا یرګ هب قيص قیص ندتفرط اشا رکسعرس

 تور و رخ هنطداص یح وبلات ایف یغیدلوا ةد ا قحا وا یو

 هلا باجو دا نداروا نایلس هلکعا راسخا ررظعا رد ص دوا

 لدن همادعأ یدنفا قداص تونل وا مادعا هد سالا فر كنهدءعلایذ

 رابخا یدنفا بیبل ۰ یدنلوا ین هب هساما هدنزکس یهرکی كنهدعتلایذ

 تحاسبف یربخأت نوک چاقر هد هسا شالا تفادص راهظا هلتشک

 قبسا ید یتراظن هاڪ وط ۰ ردشش وا ق هب هيهات وک دوا قرهلیاص ||

 ۰ ررذغلف هبجوت هیدنفا دجا یرظان هاڪ رض ۳

 هديل اع باب هک یخ 4ب رکج نانو دنا هر دا و طرص ر ز كنا از ۱

 جد رلنا یدرارولوا ماد سا هدر ات تامدخ و هدنرشیا قرم |

 ولژدوا وردنلق ههدامسلا اب كه رش اول هلغلوا دو
 یکیدلبا كرادت ندلابت كمظعا رد صو یارف جرج هدراتمدخ

 ۰ یدنلوا اغلا رایحه رح هرکو یدنا هدقفغل وا مادکسا یرانابکس یلهجرف

 تولک مزال یر ص و- صع بص ر نوڪ ا مادا هلن رب هلرلنا

 هدعلنالل وک ساوق یلکنکد شک یلا هسیا هدنرهراد ارزو

 رارو دمار سا سا و ید هك ر ننک دن تعم و هدیل اعتاب ند عدل وا

 ۰ یدنلق

 هدننعص باوجو لاؤس یدو نالوا یناکرزاب قاحوا هدنمازهنا كرااب روز
 یحاش نالوا یسهب رهص تبارف هلکنا یدا شاردلاف ههنا رض

 تاعطاقم بوتاج هولفاحوا «لی-هطساو كنا ید یدو مان یجاروح
 ردنا تلافک ضرع هرک ون ید دما زاف را هان قوح ك ندناما رنلا و 1

 كن هعحا یذ نکیا رو وطب ه دن رله رح للبا صیلح ییناکرزاب قا



 ۱ رظن ف و و هد زول تفادص هلدرح ی ۳ هب ایفشا هعف دو

 ۱ ِِ یعیدلروم ناسحا ربهیطع هحاشمو همولع ةبلطو هرایدنفا هجاوخ

 تبنما هس زا یدنج ًارظن هنس رللاح قلا وس هد هسلدل را و اباطع ید هرانآ

 كراقام ندنهیدنلو ر رقم یعضو هلم رک اسع هرا هعلفوندنغج هبم هن وا

 1 ۱ اللم ارا ا دا دعام ندن رانانل وارب رڪ A هروصتم رك :اسع

 | ىح وط هطروا شب هن را هعلق زاغو و ۰ دل ردوک هاتر ووا

 ۰ یدلدنا نسسعت

 ۱ یا و رهبطع هلهجول وا هاشن تفادص نایعادو ناکدن هلا

 | وزو سالار دمال الا ج و رهخ رهوج ر دمظعا رد ص هدهرص
 ۰ ردشملروب ناسحا

 1 زادنآ كنف رفننوا نوح ا بوطره هقشبندننارفن ىح وط هدیناخ ملسرود

 | ۰ یدیشاربدلاق رلنوب هلیسهبلغ كرلاب ر و ز هرکص ندهیهلس ٌةعقو بولوا
 | هرانو و ۰ یدنالشاب هنن رب رګ زادنا نفت هن نوجا هلاک وط هرک وب

 | قایلاق هاشم هنغابلاق جهربج هصبق هرزوا قمراص یشو هن رانک شاق

 | هلفغلوارا قمراص یشوب هحک | هنن رانکشاق ناطباض ۰ یدنلوا اسکا

 رایدلوتروق ندنن ارک راب تافلق

 | مزالم یشابهطرواو هناونع یمافا هطروا یناونع یاب روچ هرکو و

 یشیبساتسو یرلفاع يصشا ربیجقلاوق هرقو هب یشاب یجشا هتسواو هنبریبعت
 | مدر قوچرب هلاق ندیکسا ه دهرصوب هن ۰ یدنلیق لیدبت هن رل ریبعت
 ۱ ۰ یدنلوا اغلا رلتدام و

 | كرب رهکب هکرنالغوا یمج نالوا یرهلشق هدنراوج یب رش عماج هدازهش
 | رایدبا رومأم هنتصم نودوا كن هب رکسع فئاوط بولوا یسهبعشر
 | یاونع یساغا لوبناتسا نالوا یراطباض هلا افلاو عفر ید رانا هدهرصوب
 1 ۰ یدنلق لب وح هناونع ییما بطح

 ۱ شب نوا هدنحا ت.ارفن نالوا هد وا رب رم هنکلس هروصنم رک اسع

 | فلاح هنوناق یسلزاب هرکسع كرانوب بودیا روهظ راقج وچ یعاشا ندنشاب
 | رک ذلا فلاس ند :کیدلروک بسانم حد یرلل ردنود وریک ًاسوأم هدهسیا
 ات الو I میلعت نورا رانا یسهلشق ی زانرلغ وا یم

 || رلطباضو راهع-اوخ نوا یرلهب رتو ناکسا هداروا هلیطرش یماضر
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 نوا تی ۇر یدابع ځاصم ید كنب رکسعیضاق یلیا مور ۰ یدلرب و

 ناک هدښتراع هیفوصایا هرزوا قفل و هدروما یابلوا راوج كنسیضاق |

 یار ید هاها اد ۳ یدلروب هدا را سا ا اا ناوم

 جاقرب ص و ه راافا را ریس هدا یراودد یر یه جوا هدن وا 4 ۵

 او دی س 2 ر ارت ر توردا مامم ذ ا وراد نالوا ترابع ندهط وا

 ۰ رد رلشمر وب ما بلا یت وتا هدهرادو هلا تد وع هن هد رل هک دن واهه

 هلا وق هنر وا ید نوڪ ا 8 روما و تل ود لاح رو مظعاردنص 1

 نیشن هج یدرلنا قردلب روق رارداح هدنادیم یهدنسهرا نوا باب

 7 ردرلشل وا

 هدنسهناخ كن راقرب هدن رق اشاب یطصم هجوف نطصم یت هداثنا لوا

 را رمنس هب اه اش اد بول و رد دل است یعبدل وا ل وفعم هد ا قدم تلسرپ

 ر

 ۰ یدل نو وو شیخ هنا قدنص وکر كز لقت ۳ 2 زنا

 یلعاطاباب و یعسق و زا یسیحاتر وط سه و طمم شوخ رس نالوا یشاداب

 ۰ e ۳ ۰ ترع کلر هلباایعسا یاسور شب گاو

 0 رادع 0 e یس هہطع توب ن اعاد هل رللوا هد و

 كنید هرک و 7 ندرلندا دهد و ترم هی ا ییا ه دنس 4۶9 و

 ۰ ردشعارومظ ی ہایساز ار كم وحرم یدنفا قیفر : دق دل وا یر یسهناخ

 هد دم دال 3 و هدل وس اتسا ك رک قو یلش هدا« لا باب اه رس ۶ | ول

 فرط فرطو عو رش هني رگو سس كساضما نالوا ءوس هنظم
 ِ ی ۰ ك “ ۳" ۴

 قرف قردنل وا كير rj یرلنط و هر دلت وط را هل وعم وا و نییعد را 2 وهام

 دوا 2 E س وه هداب ر ندا یر هردو رظ نوک ل |

 ماچ و دناخ هاب | تفانق لید یرایصعب ندرلب ر ےک 4 نالوا فوتسال هين

 هد "هاابتعا هم رد رگ و نیت هله یرافدل وا نت هدرا ۳ یا : ناکدو

 هدانا وب يج هنل وا | روم ولت دیس هد روح راندا اھا یر و ندغندل وا ؛

 ۰ ردا نالعا

 یرلفاع لی را هعلو یزافوب رک د هرق نالوا اوشا راد هد ریلس 24 و



0 
 فی دنا نواه هو هناهاستاد هدندصع ضو هارو كم رسد  ءا ول

 ۳ فرش :اک دول یدت الج a رل وامه روضح یتنطلسناکرایدروس

 ! یظعا ردص هدنف رطغاص كيلا تخت رکص ندقدل وا فرمشم هلا یموبنءاد

 زا دعو ىدا مالسالا میس هدنفرط لروص و یدنفا یاد هداز یرد

 1( لوناتسا و ماظع رود و رابدنفا هداژ قدص و هداژ یحصدسب و هداز یک

 1 قطن ور ندد روب تیاتستلا هاد وعف تیز اما اک هلا مظعا ر دص

 | دادجا لوقو هکنوسلوا رارکش قوج هقح باح هلا زاغا هواه

 دخ تمدخ و هد ارس یدلیف رهظم هتيبم ۳ ی 0 9 لئان كعاظع
| 

 ۱ یرور م هرتسبا هم ےھت نالک هروهظ ندزو دا ال ا یا

 داتا هرکس ندو یدلوا لیمصم یسهلج زور روح یاب شها وا دارم

 | هجزا ۰ لمدا حالصا یتلاوحا كهللادابعو ظنت یتکلم روما هللا ارا

 ۱ 1 مي كفرا صم یعیدل وا الام كن هس.لعتل ود ندزو كنه رساح "اد هر لوا

 بصاشو نالوا ییلسانم اعطو هلا نیسم للا تاب هرززوص ییاصعت

 اہ رص ندب ربم تناح یال 4 ناسق وا ما دیک | هددساود

 ۲ تا هل هم وا دعد یه مدیا عفر یص وصخ وس ال وا ۰ ید هد وا

 1 فو ۸ع) طم را سس یه ريح خاصمو هبلدع روما ماهم راس ۰ نوا

 1 هرم وصخ ره ۰ ۸ دیا ا كيما هاب وسڏ هل ۰ زکیدنا اما و صرع هلا

 هاد ههم ست سس لس كل كنەىكلم روما ماهم ردع” وم مات كماعها و مادقا

 *ریدروم ود م هلوا هدکل رب ابلاق و الف زکیدنا مارا هدن وامه را زک هلج

 1 Ak نیزرهشه نیل و زعم هلا تاسعتلا یور هح و e نیل وزعم هدو

 ۷ كاش روا هللاثماو:نارفا بولوا تلزع نازک هشوک هدرا حاسو

 ۳ روان و ر ر مونلادعب هد هسا ن رد بأد كامهدیک هرب یکیدلیدو

 . ریا یاعد یمهلج هدنرافدروم ود کیدا تدسنا و تقلا هلل الاب یافص و

 ۳ هردص نا ۰ راب دلیا راک دن لا راتاو رب ن ییهاشداب

 اجا هدن واه قط) ۶ ردا تد وع an رن وامه راد E تاد

 2 هدن وامه e فل ود e الع راک دز يدار وی

  3لب ¥
N Ea 

 ۵ لود



¥ ۱۹۷ > 

 < دارطتسا #۴

 یتح ۰ ردشلوا رب تفو قودج ك اغا نیدلالالج رک دلا فلاسم
 هدقدقیح هنن روضح هدننعص هعفارم رب هدنتشم مایا كندنفا نیدلادعس

 مکح هللا لطاب زب طقف دتا تموکح یارجا هدهطوا و هلمنقو هدب مدنفا

 نیدلادعس هلکعد ردو زفرف ز توبا مکح ۰ ا قح زس كدردیا

 یغیدلوا اغا نیدلالالح یسهمتاخ كن رو ی ریهکب ؛ مانکتنالا قلا

 ندکدنا مارتحاو مارک | هللا بلج ینا هرکص ندقدلغاط سلحم هژفغلالک |
 دقزا كناغا نیدلالالجهدک دنا رجام لقن هدالک و صوصخ سلح هتشب

 هشورغ زویشب كس ید یشامم دعاقن شوض كی ه رهش یعیدلوا هدقلا

 را یدنک قرهلوا لاح شوخ هاکنو ردق هننافو یدنل وا عالبا

 مل هلک هددص

 یدل وا لوح هلاح رکید هتغب ندلاحر لوبناتساینوک یستربا هعجروک ذم

 هجورپ هد هلا یراب روز یرهکی نالوا بلغتمو ۰ لوا نوک یکیا ۱

 هدلاح یغیدلوا هدقغلک رب رح هل رکاسع ندف رطر و هدف وا مادعا الا

 "هروصم رک اسع هن ر بوقلاق ندهروا یماتتلب رحاب ا رلل الد

 یی راناکد رلنلوا ضرع لها ن زا دعب ۰ یدلرپ و رارق هن رب رګ هدم
 نونشا اد هزیهاشداب ولتک وش نونسلوآ لزغشم دل راکو ا تو

 ۰ یدا هدکغا ادن ود
 یا و مالسالا جاشمو مظعا ردص هطوا ندرصع تقو هدهرصو هتشدا

 ناطلس یییوب فی رش هاول مارک نب رومآم راسو تلود لاحرو مالعا

 دیدج یارس هللا لیتو مظعت لاکو لیلبتو ریبکت بولا ندنسماج دجا
 نکیا رروئوک یرغوط ه ورجما بوریک ندوبق هترواو ریدروتوک هن واه
 تکرح هب ورايا ایشام بوقبج ند هداعسلا باب یراترمضح مالسالا هفیلخ

 ندنلالمظعا ردصو یدتا لابقتسا هدنطسو كها رهاش یی وبن یا ول هلا

 زک ر هد لح نالک هل روف نوامه تح هد قس هداعسلا باب بولا

 نارادربت ند واه نوردنا همدخهرزوا كمکب تیوتهدنفارطاو ۰ ا

 عضو هنلحت هللا شرف را ههلاق كنراکنر هننیمزو یدلروب نییعتهصاخ نابلفلز

 هلباتعاجو رونوفوا نآرفو رونلوا ريحت هلبا ربنعو دوع امناد د هبال وا
 ۰ .یدا رونلیف زامن



 | یجنزوقط قرفو دجا كکولب یر نواو ۰ یدلرب وینلروشملس هصاخ

 || زوواورع كاکولب یحرب شقلاو دمع تلکو لب یحرب قرقو نسح كکو لب

 | یللاودم كکولب یحنرب یللا و رعكکو لب یصقرفو ىلع كکو لب یعنچوا
 دجا كکولب یصشب قرقو دمع تک لب یهنواو دجا كکولب یهکیا
 || قرقو لیعاعما كکولب یجنزکس زوتواو رهاط كکولب یصادردقرفو
 | كکو لبیهچوا قرفو نبسح تاکو لب یحندردیللاو لع كکو لب یحنزکس

 . زوتواو نایاس كکو لب یصجوا و هزج تاکو لب یحزوقط یمرکیو لیعاعما
 ]| یحزوقط یللاو دوم كکولب یحنزوقط زوتواو مهاربا کو لب یعتلا

 | زوتواو نیسح كتعاج یجب یللا و دجكکو لب یجس!نوا و دمع ثکو لب
 || یمیجاب روچ قباس كنعاج یحزونط یللاو نطصم كتعاج یجزوقط
 ٠ ندکدلرب و یربقلروشحس هصاخ كلذک هبیجاب روچ ترد یرکی مان دم
 ا یک اش رشت قره رود ناسحا جد ة طع زنه نوا هفشد

 ۰ یدنلق عیزوت هلید یدنفا

 | درب هطروا یحندو یصنچ وا یمرکی نانلوا قیقحت یقیدلوا یرالخدم هدنواقش
 ندیک ۵ یلام ردصا اخ هرزوا كم یناتف قلروشحس یرابجاب روج
 || ردص هدنرافدقیج هب یهانترادص روضح هدنسهرا رایجابر وچ رک ذلافلاس

 0 دوهعنالوا لتقم ره درلقحهروص هلئسم زار رتسدا الع یرلاغاو مظعا

 || ید ابمشا نک هلا هد هرصون ۰ یدردشا مادعا توردنوک ههطوا

 ۰ یدبا هدقفلوا مادعا ندفرطرب

 ۱ زا هلغل وایریس ندقازوا بوملک هننلا فی رش غاحهافا دمحم یاب ی هبج
 | نایلیا تفادص زارا بوللو هدنداعسرد دحصلا لجال هنر و نهب هسورپ

 یا ندنسهقرا كنافادحم هدعب ۰ یدنلوا بصن افا نما یابعا كج هرف

 1 A ی
 ا اسیفاعتم ہد هسا شل وا درط هندن اح یلیا مور یشاب هطوا تلبح نوک لوا

 ۰ ردشف وا مادعا كره ردن وک رشابم ندنسهقرا

 ۱ قبسا نالوا شاروپ ناسحا قلیشاب یوق هنتس هدمع الاب هسجو رب
 ۱ هه بهاتوک ءان هن واق ش ندا نيب ندهرکص كن انا دجا نیشاننانگس

 ۱ | مادعا یخدوا كره ردنوک صوصح رشابم ندنسارو بوسشلوا ئ

 ۲ ۱ ۰ ردخغلبق



% ۱۵۵ ۶ 

 لوس یکیاهدلوناتسا همش ندنا بول و سر نزد رک روت رهکب

 هدار ون هک ردهل شق یراکدد راهط وا یکی ی, یداراو ید یراهلشق ۱

 یادم تا ندنرفدل وا اد نشت هلا هر ز وا یراهع دق تدام راب رکی

 عماح دجا ناطاس فی رش غاصس یوکح هعقو الاب هجو رب یدر ولید

 دیدجا یعا یادم تا هلشسانم یفلوا قارحا مار شق و کا
 یکسا هدنس وش راق ییماح هدازیش ید ۰. ردشع وا لد و هنمات یادم

 هن ر هلا مده دوا هرکص زوردنچ ندهمقو هک ردهلشف یرلکدد رهط وا

 هم دمت ر دنا a هنو دجنا ناطلس هرزما یر اتا کک
 دز نکیا شم وا روس یذاګا 4 19 A كنس ویغاغا الا هحور

 یوأم هرا رکسعرس كارس یکساو یوتفلاراد كنسوبفاخا هرکص زور
 یراوج ناشلو دارس یکساو شار و رارق هنصیص2 هرز وا قلوا |

 ۰ ردشلدبا لقت ه وامه دیدج یارس نارادرتو همدخ و

 هرک و یدراردا هفبظو یاشا هدنرلقان وو ودنک رم لس الا حس ردق هتفول وا

 یسویف افا ءرزوا .قلوا صوصخ دیش ندر با ۲

 ه اخاوتفو لقن هبا روا ید یسیضاق لوبن اتسا و نیردص بونل وا صیصحت
 ` ردوا هد هلک "هربادوب یمهلج هلا مظنت هج هقشب یسهراد

 نسح یاد ؟ لو هرزوا قلوا روما ردم هلاکو هدنس هظفاح زاغو

 هباغا ندلالالجو هين ةيطع شورغ كبیللاو ین ارم رب ُهبر هباغا
 ۰ یدلروس ناسحا قلشاب وات هلیسهاب قلروخاربم هرزوا ىزا و

 یثاب یحوصکسو نیسح یشاب یرغزو ےھ' را یشاب نابکس هدهرصوب
 نام ندن را وزعم انا تسواطعا هبطع هك , شب یر هرااغا شا

 نالو صصخ ندنرلکلکی ایا هد ر هدهع رااغا دچاو ساسبعو لیعاعا و

 یجزابشابو قلیشاب ی ویف دنس هلج یرهنلوااسا هلتروص تماعز راهراب ان
 یعل هحاوخ نواب ناود هللا همطع شورغ كب نوا هیدنفا دشار دم

 فراع یتاک اغا ردح و زویشب كي ید هاغا شع نانلو غا رضحو

 شورخ تم ترد هانآ رهاط ینادهک رف شاو و

 كفلیجاب روجو ۰ یدلر و یراهبر یفلروشحالس «بصاخ هلبا هیطع

 ساب نا ی یک 9 یر اد تولوا
 ۰ یدلوا یاب یابمولط هلسهمر لرو هصاخ اغا لع ےک
 al شواچ كوجو روا ۳ هاا دی لوزعم ندملافا مضح

۰ = 

1 



Eچ 44  

 ۷ ا زوفرامد یهانیت الح ترصح 3 و لوا مام 2

 هيف وصايا ۰ رایدوفوا فر رس رد رر تقام» کز GAS بسا تنم هماعم

 امد ررب رۇم ا ید ىدا دجا یدهسخاو یدنفا قیطصم یظعاو

 | هتنالحم تداسرد نامه هلفلوا رداس یهانپتفالخ نویامه طخ هدنما

 | قوچرب كنيلاع نامرف هر زوا ی را رشت هسنفرطره كنهسو رحم كلامو زا

 ۱ ۰ یدلرب ورا هرز وا قوا خاسنئسا یرلتروص

 | هدلاحیتیدلوا بلابل هلبا نیسم تعاج فب رش عماج هرکصندرهظ تالص

 ۱ لیسملا دمر ی ۳ ءا و) نارد یدو ه ریشه یدنفا درسا سدو عفو

 | ( انعطاو انعمم ) نیعماس به ۰ یدوقوا ییلاع نامرف سانلاءالم یلع
 ۱ نامرف ۰ ریدلبا ادا یب یهانیتفالخ ترضح یادالابحاو یاعد ره د

 | دما هرزوا قموفوا هدنرعماح هلح هللا جارخا یرلتروص ددعتم كنيلام

 یدلردوک یتروص ررب

 | دمزال یل و كر ز ور هدماقمو قرەلوا یعبط یساغلا كنغلاغا یری مک

 ۱ ندیهانرترادصفرطو بیسانافا نیدلالالح دص وصخ و اکا رک ندلاح

 1 یایک اح یکیدلبا راذتعا هسايیم هیانعم هن ره هدفدنل وا هدافا هی مد

 ۱ ۱۳ یر ووا لود یاس ر هدانا یرصکب امده رب رقت ه هناهاش

 یضاق لاصش الاب هل رابجا لا هتسوآ هدنلالخ یسهنسزکس ز ووا نکردا

 ۴ هد دتسیا شلوارک فتو شرع انالیمسنا نالوا قم ادعا هت زف
 | ینو ڪڪ یت را هعجوبشا هلغلروب و اشا نیسح اغا هدن وامش دز

 | یلحاوسییامور كن زاغوب هایسرح و یرافاهصس راکدن و ادخو ییا هج وف
 | ییاظفاح هعسآ عالفو لوبناتسا هرزوا قلوا هدنمهدهع ناک اک یغاظفاح

 ۱۱ ذبح هیجوتلاپ هباشاب نيج یکلرکسعرس هد هروصنم هل رکاسعو

 ا ار لا لر دا ری
 ا هیجوت هبیدنفا بئاص هلا تانیبعت لکو شافع شورش زوشب كي ید
 نالوا هد دیناعلس هدکلرب ها یدنفا بئاسص لاس رد اشاب نیسح هافلر وب

 ۱ یعیکشاالا چ نود یه یی ۶ ایم توراو هی
 3 هاب زو هدیعلس رود واغا دواد نالوا شلدنا بصن ی

 / ۰ رایدل وا یشابکب اغا نامجو

 "رب روک چ



 جست

 هده دلاحا ندراسح اب روحو ندنسهشک قاحوا هل رلافا راطق و قمالعارب

 لف مظعا لہص هدعل یدنلوا هرک ادم یراص وصح قلیا رکسغ ۳ هل مات

 لاحرو هداف لع راک و هلن اهب اس نانلوا بصذ هد اب یسوبق نوامش

 سس ردم و یلاوعو هدرلرداح نانلوا بصذ هدم وح فد سن عماح تلود

 ۰ رایدلیا تت وشاب و مارآ هدعماح نورد

 سلاح دقع هدو اه لفح هنن حابصلا ىلع ینوک یستربا هعج یسادرف ۱

 نیما كب اوا یرصک یدنالاب دنسرکاذم كنم یا ۲
 یدنروک لئام هنفرط یماشا هلیحالصا كن ا رلبآر ندنفیدلوا قاحوارب

 هک روما كنهسلع تلود هدسندیقع راهننف یراکدشا عاشا تاعفدلاب

 رایدتا اغا تق و4 ی ادهعت یراکدتا هرزوا كماعا هل | دم هنس هب زج و

 كنج یرلکدشا رب رحن هدنسهدام یرب رحمت یصیکشا ږدو هله یدنلوا

 ید رلیدلبا نایصعو یغب نالعا بجومالب ندع روق یکم زونه
 هد أطسمع راس یدنل وا مادعا زا هسا رم ردق وب ندراحا سدا

 یرات وادع ی دزوح هنلعتل ود ییالوط ندو یرد و وا قو رانا یدنلکر وس 1

 هک دا اعا و كح ندراکزور غنج یولناشنو مان هلن وا ىا
 هرکص مربک هلا تصرف هاب و تقوره نمهلدا فرطر یراهنتفو داسف

 ردقوب هراچ هفشب نداحاو اغلا الکی تغاحوا یرصکت سر واک تماد

 هنساغلا كنغاح وا یرهکی نامه هلکعا قیدصت یا ید یراراس بود

 ۰ یدلربو رارق
 یلاومو رودص و رارزو هتسلح نالوا دعع هداف لوا ندرهظ تقو

 تیره بول وا توقد عماوج عاشو تلود لاحرو رهجاوخو

 نامرف نالوا شلرب دلا رزق هب یدنفا وترپ یسکلکب راد هنساغلا كنعاجوا

 یج لا نات ینا راح هلج یدوقوا یدنفا سد یتسهدوسم یلاع

 ٠  رایدزلشقلا هللا یداش كشا ناقا ندنرلزوک ی و یدابکرابم ةغبص

 ۰ رول وا دار ۱ هلیغر ( ۱۰ ) مدرز یو

Cl 



 ی ارو ۰ هرا دا اشا تزع و ۳1 هیات را نوا یراملکب

 ۱ نیشن ههخ هدنسال وح ید رش د عماح هبابعخ 9 وا ساب نبسح 1

 ۰ ار دن وک راد هفرطره نوا یارک یزارب نالوا ءوس هوا

 دنا كنفبرش عماج دجا ناسطلس الع راک ها مظعاردص هک لوا
 لخاد كف رش عماح د تلود لاحرو اع یاس ایذلیا تکو

 1۵ رایدل هصک هدنح راخ و

 یعماج دجا ناطلس یدنود هتکلعر شف وا محف یی لوماتسا لصالا

 مظعاردص ینوک هعج یسادرف ۰ یدنلو هدنماش ودرا رک چد

 | هلاتفرکو ذخا فرط فرط بوروتوا هدنحانج لوص كف رش عماج هن

 رکذلا فلاس نيراذشالو رردغوب هللا قاطنتسا ییابقشا نانلوا لاسرا
 یکیدردشا مادعا هلهجوو نوک لوا ۰ یدیا رر دتا اقلا هنتلا رانج

 قالتا هدنسوبف افا كناشاب نیسحو زواصم یزویکیا یددع كنایقشا

 | یسنریاهعج یسادرف هیسایس تآارجاون ۰ ردبب رق هرفن یمرکیزو یکیدتا

 ۱ 1 ۰ ردشعا ماود ردقهرهظ تقو ینوک
 أ كنجاغا رانج دوهعم به یراهثج كرانانلوا مادعا هلهجولوا هدلفح رز

 | هدنکرات ىلا شقلا كم هکر د هن وعلم دو هم لوا حافاو هدا هلا

 || بوصا هن رالاد كنا یتاوذ یراکدنا مادعا ندتنطلس ناکرا رااب روز

 | كراب روز هعفد و ۰ یدیشلوا فورع» وید قاوقو "هر نامزوا
 ۱ | شمریوهویم یدعش هکناص یاوقو هرص# یدلتا هنتلا كنا یرهشال
 .E EOE Mor یدلوا

 ا یر هلک بولیک ود نامش باب ۳ یدوش Bad توراخ ىب رال وف ىد« عصا هانکیب

1 
 ندشلا مط “داو ) لا وف و ریش هلدشش هنرتف و ه وہم

Ee 
 | ك

 1 . هنسک ندنناطباض یر رگ 3 یدل وا قلمالس هنعماح ناطاسش ز یت وکه عج و

 ا یرهکی هسلا ون یدلزید رک یجهربخو ىج وط هفرط یکیا یدلرب دتلو

e1 هد رب قجەلأ ناح كش دا ۰ یدبا هن اشارب هنط وقس  

 نوت هسحو قحهنل وا یاشاو حالصا یعاحوا یرهکب هک دبا یمارو

 ۱  لفحم رکس ندماشخا 1 شا مزال كمردسک یتسارو قح هنلفیماغلانوت

 یدنل وا دقعالک و سل  هدلاح یراقدلوا رضاح یرالوزعم تم هدنوابه

 هدنسهصال نایضی شا يرانا یرهکی :نالیناص بونلا هدنكح دارپا



 بد 2 راو ا زس ۳ را رعظم ۳ راشا تزعو نیس 1

 2 رک .ندناراب رارف ۲ یادش نأ بواک 4 هلشف نالند را هط وا سوت نالوا

 ها دیم تا یاصشارا س و هتس وا ی ےسا یرلقدل و هد رارب راست رو هدارو " :

 E r ردص زرردنوک |

 رهو باج هن روضح ررب ررب ییایقشا نالی ردنوک بولبتوط هلهجو و
 سد هتیسا نوامش لوح ردنا مازلاو قاطنتسا هدب ر وص ررب ید ر

 دل ررب دنر وس ییس هشال هلا قانحاو لاسرا هب هط وأ رک راک نانلوا داكا

 یادم فا یدآ ررب دا الا هننک وا د وعم رانح ناک داد تآ

 مظعا ردص هللروص و دوش ند امقسا قوح كب نالوا فلت هدایت وا 1

 ۰ ردشلیا مادعا ییابقشا یلیخ ید

 هدنتبعوافا نسحیسادنمک لوف نالوا رظننم هب هنس هدا را روهظ هدنس وپقافا ۱ ۱ ۱

 خاطو خاصو یراشاسو اغا مهارا یثاب نابکسو یرلاغا راطق نالوا |

 یریهکیندبا اهن ییفیدل وا نح هدهناخرب هدرا وح وری اچاس هلا راذجاب روح

 هنف رس عماح دیچا ناطلس هوا ندرمصع تفو انا ندلاالج یسافا

 ۰ یدلروف رداحر هدننادىم روک دم عماح نوعا ولقاحواو یدلدنا راضعا / 1

 كنسیلاوح هناسرو اشاب مساقو هطاغو یدانوق یرکسع : یک وط |

 یس هظفاح كف رط یراصنا توا واو هش رکسع یش وملاق یس ەظفا

 لوبناتسا ۰ اغا نام یشاب یح وطو یدلدبا هلاحا هننارف یهرج

 یطب رو طط كنفرط هناسضوط هلغنوا رومام هنتراظن كن رلوغهرف ||

 یابسسا یمهظفاسحم كفرطره ۰ یدلغار هاغا نسح یشاب یه رع ||

 هد الن اح شاط یلیکیدو بانر رکسع قاک راد ندشارف ق درجو اِ

 ك یر میلس هداز اشا لو ند واش ناود ناکحا وخ 4 ويف نالوا 1

 رانحو اا عوق حل اص هب یلبق باب عفاو هدزسا دو ك لیععما یردار و ۱

 اغا خاص ی ی شات دیس روح موج سر هب ر و نالوا هدنراوج 2

 و ۰ یدلروب نیسیعت ك نیسح یه هب وق یکه ددم ىلا کو

 حک كنسیلاها تالح هقشب ندقدنلوا نییعت راروام هرزوا كمزک لوق |
1 



 1 1 ,عاسشب ترد | ۰ ّ یا یر نالوا ش اک ندنسهدهع لز ریسج

 ۱ ندنرالوا رهظء هب همام ترف : هل اب ركي هسلاو و شک یوا هدنف رظ

 ۰. ردشعا هاش ندو سردنم كن راهم نناوق دونو

 ۳ ا نایدا بعشت یی ران ون اق هموق رم دفناط هکر بدهد رفظ سا یدنفا دعسا

 یبک شلاق هدنرب یمالخ تولقت عماح طعف بودا فر رڪ ودی اا

 علا لع نوکر قرهلرانایرع هدننادیم تا كنابقشا نالوا هدنمان هتسوا
  شواجو یراعثوق هلا نالوا عوضوم نوجا یراغا هکلم یربس تعرس"

 دعا يبت تا اب وک بوقیج هه ورذر هدنادیم هنن حس یراک دید هتسوا

  هقاوساو رازاب كيمک ندنک وا قاطراح والو ردا باطخ هرک اسع نالک

 ۰ كحاق هح روک یطب اض نراس ندا هرازا یزس قلخ ترقی

 | شلاق یاسین هنر هسهل اتو كل هب دال بو هلی وشو لر دم ایزکعلزوط و
 و روا کام روف یدل شزاو هروص یزو سفت و
  یسیکسا هطوا هدنام لج جاقرب و یجتللوف هرف نوا شب و هتسواو یاب

 سا نامه روا یا یرککک فولوا تراتع ندهندیش زار هلا
 | تا یدا نادساف ناسیلوا یراراک یربغ ندنراتضم هدراعالوقو رازا و

 ١ هسا هماسا نالوا رک اسع هفظوو E كنو كنوش یراتانیبعت كکاو

 ۱۰ رج الا احا لکا صوصتا لعالورطو دز هنسانس دارا
 هدنفرمصت بیج یقاتعا الب كلصحصت ر ند وط رهفولع كحلب و و هرفن

 | نالو ییرلازس یازج ناکی ناکی هدنعماح د جا ناطاس تح ۰ یدا

 ۲ رجوا ندننب وف كنابقشا زاب مس نالوا یریادتک اهس كغاحوا دی دانص

 ۱ عااد قرلوا هدعما رب یبا یکیا نوا رب ره هدایز ند هنآ كي رشب
 | نالوا هنعلسم لالا تدب كنوموقم ملام قلخ بوقيج قاروا یسهفولع

 ۳۱ یاصفا هدیسر ن راعینشتو نملزاوا هلرب اشام هدنیش هرم یب راتراسخ

 اا ۱ ۰ یهتا ۰ رایدلیا اید
 ۳ اك تسکح یرام هداز كب تعصع ءرزوا.قلوا  رات هبهصقو و

 1 یدلی وس یتعارصم ( غاحوا ایک یک مری یدناب )
 ید الم تزع هداز ی هک روهشم رعاش

 ( ناب هجن تمعل نارفک بودا . هک نادم یدلیا عمحت )

 (یغاحوایدردنوس یدلرودنازق هدر هدیکیا ندمردلاق بو وق )
 :E یدلیا ےظن ینس هعطق



ESEFدر ۳۳۳,  

 جن

SLاب رو  
 یو ۳
 وا ی ته

 تا وح هدنل و بالک "هوع وع هدک داليا توعد دتعاطا هلا تنحصلو

 هدهرص و هتشدا ۰ یدلو لوصح جد یدصقم همش فشک هل لمر و

 بولک هلا ربکت هلولو ځد یسهقرف یدنفا بیګ نانلوا قوس ندورک ||

 ۰ رایدشرا
 ھا هرلد وط هلکمر و ید سه قلتا تبوط جد راشاب تزعو ناتج

 كنابعسا )وا هدنس هفرا و یدل ريق یدانقر كنس وق نادم یدلدا

 كس یکیا یدراو ورلیا لاحرد اشاب ترع ۰ یدلوا فلت یوچرب
 ۰ یدرد اق ییردام یک وطرب ا قطصم هلا اطعا شورع زود

 ریدرکو نا یا دجا ظفاح جاطا یمن او ها منهج هرق نامه یدرب ویجآ د یییدانف رکید كنوبق یدریک هن ادم بوار ح7 نطصم ||
 یغجهرق هلا نوشروف تشکر ندایقشا هداناوب رایدرب و تراسج ه رکسع

 رهو د وتهز عر e TI ا دل ها ۱ ٩ EEO هد هیسا دڵە اب ندنع ۵ 9

 نانلو هدنادیم ۰ یدلیا ماود هنسادن اموف هلبا قیوشت هموحه یرکسع

 رد هکت هدنادم یک یزولیغاط بوم اط وب وی هل رکسع اقا
 یحوطرک ذلا فلاس هدهرصوا ۰ رایدرک هن راهلشف یک و راک 1

 یتاجوا هلا باهم كردا باترپ هدن ادسیم یک هلاوج "ا س

 راپ وط هدهرصو ۰ یدرد شوط ندش اکد باصق یر یر

 كن ايشا هاغلتآ هرواج یلغایو مقلاص بودا شتآ ردق تب ون شبنوا

 یدلوا ناشن یب و وح بون اب یراهلشقو ناشد رب یسیقاب و فلت یرادقمرب
 ۰ ردشلهراب مدآ ردق شب رکی قحا ندهیحان قرف هده راحو

 كب لیعاصما هدازاشاب لو ادا همظعا ردص یتییربخ یمازپنا كنابقشا |

 هدنف رم عماح دجا ناطلس و یدسا كب رت یرکیدکیالک و ۰ یدر ونک" ۲

 ۰ یدلدبا ین امداش راهظا هلاریشم هتلودو ند ناشکترغ نانلو |

 هبلغ بهو راشمروک توروک راهعقو یت یک كنو لده یدع رپ یکی ۰

 یدشا بعل سکره هنرللوا ناشب رب هللوپس هل وب هرکوب نکیا رفقا" 3

 رمانکیربت ا نیسحنوبجعت لاک حد یسارفس هام لود |
 8 رايد زاب

 کردصاو لیلد هنعیدل وا رفا لوبه هدلام كنەيموع راکفا 0

 ok هک و و ا 4 را و رام سا هداب ز ند هنس زوي



 اس

 1 ارا ( انشا بن رز و دا i ا
  یشیا هلبارل ز وس هناقفانم وللو شعارا رد یم هديا یهلعت نالوا هدهد وعم

 ا كنولفاحوا رلاغا كقاب مظعا ردصندنرلکدتسیا كمروشود هبهربامو هرواحم

 ِ . کهدرصم ونیمرح هنب وجوو موزا كب رح میلعت یراکدتا لوکن لوبقلادعب
 هلهحولوا جدالک یهدارو ردراشمرب و یوتف یرلشف هعب را بهاذم

 : ِِ نرالا تا نا سا هدا عرش مکح ریدر و یوتف

 رابرهکی یجدیدنفا نیداعلان ز یراب رش “یتا ماما ا هرکص ندکد ید

 | نکیاراشما لوبق یهلعتهلایپم ییهیعرش تج نالوا راد هصوصخوب
 1 EL و ثالد عم رددانعو وتع وداسف و یی ارے رکا لوكنت یدوش

 هن رارزوا هلا فیس لس یدللق تنایخ یرلکدعا هتلودو ندوب ردق هب یدعش
 ۴ تما یا ردنمالس و وف بیس ها او ابو تام ةموال ییزاو

  هزع راشادنرفند هلدیک هکنج هلباابقشا نوا یراب یاضر زرسر ر وطهت

 مالا لها نالوا مابق یاحراب هقبط هقبط هدنادیم كحد ءلدبا مدراب

 | رایدت سیا غ وبشاب رب قحا بولوا هداما هتکرح قرهلا ریبکت ندزغآرب
 | هنشاب یتفیراص یدراقبح یعواق نامه یدنفآ بی یرظان راهناخ وراب

 : ۱  هبایشا لاتف عقاو !!ق توهح هنادس و یدرک هه یکن یدراص

 | سلوا بصن غ وشاب كن سودنک كرهد ردمزال هلاعاو دادما هراندنک

 . ندراپشاب جوبف هنتیعم بودا غ وبشاب یا مظعا رد ص هلکعا اعدت سا

 e لااا نیما ینابعا كحهرف و كینیما یلرصمو كم یلبع رضب

 یک ایرد یخد قلخ یهدنادیم یک یراکدلیا تکرح ورايا رانو ۰ یدرب و

 ۰ رایدتیک بولوا و ریپ هرانا لردبا ج ومت
 هر هن راوج یسهعنج روخ روخ یلوقاشاب نیسح انا هدفرط هوا

 | یب رفن ی وط یکیاو مافقاو موجه هنیرزوا راپ وط یسهقرفرب كن ایقشا
 ۱۳۲ د تیر اسب تام رکسم ددا ردنا ماا
 ا شال وب هیشوقراو نایداق سوف بورك دن ادم تا
 ا اب ار نیا تک رخ ندر هاتخارس ابفاع
 ۰ یدلدیا هطاحا رادام ازاد یسهلشق ی ادیمتا

 یزاردب رد لوا ندورا شرط تورا و هنس ورق نادبم مه هرف هد رص وا



 هلر نامذاو ناقتا ا ام لس وصخ كنج ملعت |
 فد رش عرش قباطم هداب و نکیا رشلوا نایوج اضر هدنس ارا عوطلاب

 رل هدا ناع و دهع دعع كف لردا لول ندتع واطم هب یناطلس سا نالوا

 ك رانا نا« هلقاب هش هک ردشمالف لج كجەدا همش هراموق ره قرا 7

 قرا دقخاص نم رتتسج نمرو ناشار و قرف نره 0 ۲

 مولع دوو ردد اهش داد زاوج یمیریغ ندکعا نازوس ربا له
 لس نالوا توعد ندنيمسملا ماما فرط نوا لاتق هللا تاغب هکدلوا |

 ارز رولوا ضرف یراتع رع هن راک هلر رادنقاو عسو فرص هن رارزوا
 عفد قرهلوا هنسانعم تدابع نکیا ضرف هدحابم م | ماما تعاطا

 ۰ یهتنا ۰ ردا مو بیر یب یعجهلوا یلوا قبض رف هدنص وصح تاغبرش
eابقشا ریمدن و رهق 5  > 

 اشابنیسحاغا هن رزوا ما نالپرب و ندیهانیتلاکو فرط حورشم لاونعرب |

 یجنویلاقو یجمغلو ىج هرو ىج وطو یرانابکس ودنک اشایدمش تزعو |
 لها كئلاها هلامولع ٌهبلط هاب و تکرح ندننادیم تآ هلا یرک اسع |

 لا هیغاب دف نالوا عقح هدننادیم تاو تققفارم هرنا ید یهورک ضرع |
aE۱ ۰ رایدلیا تع زع  

 هُمنلا فد رش د خایهس قرهالحااس یب ردب یه ورک ضرعلها الاب هحور

 ندنفیدلوا هدکعا دياز ناب نا ما فی رش غاعتسو هدکقیک بودرکس

 نوزواو فارطا دب زابو یلوب ناود رلاب روز نوا تعنام هنن روم رانا
 هدنرکو ا لربغغ ج هلل و نکیا راشم وط یراهاک رذک راس و

 یی رافدلوا هدکبک هلا رک لولو كر هردکج بوط یکیا مج هرق

 هادم تا نالوا ی راوبلا راد هلا رارفو تعحر ك روڪ

 ۰ رایدنالب وط |

 ناود هل ا یحم وط اشا نیس اغا قردنل وا مست هل وف یکیا رکسع

 زا .E 2 ویلاقو یعمه و ی هرج اشا تزعو ندنلوپ

  راتوسروک هلا تک رع ندنفر ۳

 ضرع لها نالوا ۲ دک هادم یعماح دجا ناطلس یب رل هدفرطورب

 مظعا ردص هرزوا كمردن وک هدادما هلا بدتر اهد هقرفر ندنهورگ

 رفت دنچو اغا یرب ادتک هدانا یغیدقیچ هنشا ندرت كعماج باز



 ۳ همدخ صضمب 7 و كناذ نت و الا ند ا

 كانیلملما ماماوتعب رش هدر تكتههلبا ترافو بنو لوخد ردق هن رامرح

 .عورشم ىلا كرلاب روز ندا تواقشو یب نالعا هلبا ح ورخ ندنتعاطا

 ۱ اهرم هد ما "یداب طعف رولوا ضرف هلئاقم هلا رانا ځاګ هدک دید رد د

 یرل ههبش هدن ولی ردنوک مدآ قوطلو حوصترپ هن راع روهمکح یب لها

  ندنرلهحاوخ ماعس رد هلکملید یمزالوا بسانم هسشلوا هلازا هسا راو

 | سارالم یدنفا هجاوخ هنن رزوا ی تی یدنفا دجا یلهعسحا

 ۱ ردمولس یراوشمو رول كرلنا نکل معا روصق هدهدافا بوراو نب نیعلاو

 ضرف مرولوا راتفرک هنب رالا كرنا بجومالب رازعا لوبق تح مالک
  ییدد رولوا بجوم یی رخأت زارب هرب هلفا ید كحصم نالوا

 " هدقفلوا تفو رارما كره ههش ٌلازا اعقاو اشاب تزع دم هدنبقع
 ۱ اوج اغا بود زعاهلازا یش هعشب نرهلق ییسدهش رانا ردراو هرطاحم

 | اقشا نامه مظعاردص ندنفیدنلوب هدزکمموب لوا اهد هسیا یبأر كناشاب

 | قرهلوا نام ان یا ساشا ییصلق نوحما تکرح هت رزوا

 یب هن رلکدلیا بیسن ییسلیا تمه هروما ردت هللا تماقا هدناکر لا سا

 هربطخ او یرلاشاپ تزع دمو نیسح افا ید مظعاردص

 ۰ یی مارخا هلا عییشت ندرپ نشین و

 | 4 داردتسا
 | مرشلادنم یراکدىد تاغب کرد هدرفظ سا ید-نفا دعسا سون هعفو

 ۱ ا حولو هتعاطا مدع ءو و حورخ هذ رزوا قطا ماما رونالا

 یرالوف ( مهتمش مامالا فشک و ) كماظع ءاهقف بولوا ترابع ندصاضا

 بیس چد هعورش ه همش فشک و ردلوجم هایبکسا بویلوا اب وجو

 هدقدسنلوا هلازا یرههش هکرولوا هدنروص یفیدلوا مولعم یراجورخ
 هتف نالوا ثعاب هنب راجورخ نعپ نکیاهلب وب ۰ هلوا عفدنم لاتقرش
 فرط همش فشک الب نوګا یراجورخ الطم هلس هدنفو یعیدلوا نیدتم

 دناب یراتد وع _ هنیعیطم تعاج یتاغد عج لدع لها نانل و هدفحاب ماما

 راکهانک لدع لها هش رەنا رادتا هنن راهلئاقم مدقم ندزعا توعد

 وا بجاو یونف بجومرب هکیک ناب ر یاب ةا وبشا نالوا

 ¥ لمت
: 
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 عب زو لسا نوا هرانابلوا جالس ۰ یدلحآ دن اخ هرح ما هدهرصو ۱

 هلا رببکت كن ابلک و بولا ن سش ءاول هیجات تیعج لوا هدعب ۰ یدلدیآ

 نجه نالوا وعدم اهاعسم ۰ ريد تا بصذ هنسالاب ربت قیرش

 لعفلاب كرلمالبسا جش لوزعم ۰ رلیدلوا قحم هتیعج بولک یرالوزعم
 لوا ادا هرک وب نکیا تداعو .مسر فالخ ىس روك هلا مالالا

 هدازیضاق نالوا مالسالا ےس لعفلاب یرالوزعم تشم قرهنلوا مش تدا

 ۰ رایدلبا تک راشم هتحفص هرواشم بوشلر ها یدنفا رهاط
 هدب زک اشاب تزعدم هلبا اشاب نیسح اغا یراظفاحم زاغو هدانا لوا هن

 توق هراضح بولق هلاتوطسزارا بولک هنن ادیم دج | ناطلسهلب لک

 ۰ ریدرو
 بونود هلا رارف هنفرط یلوطات ا هد ولو هدتنحا رلاب ر وز نامز وا

 مدآ رابتخارب نالک هتداعرد هدیناخ دیحادبع سولجلئا وا قرهشالوط

 مدنل وب هدنکا یس هقرف هدب رر هل لب رصکب ۷ هک یدند مدشروک هلا

 توکح یرلد اات زی لدل ردق هنحوار كن ادیم تا ند ادیم تا

 رلاشاب تزعو نیسحو ۰ ىدا كلا تسدرد یی رش غاصس ردا موحش

 یک یکیدنروک فیش خاج ندنوبام باب هلبا یر ریبکت كنابلک كرایلقواق
 زلاحت هتک رح یدلزوج یرلغاب لنمراز د یدالباق تشهدرب ی هلجب
 قلاراری دلی یزیکجهدیک هفرطه قدرشاش یره های یدلاق
 یدلوا هدوسا ملام هدنسولج كدیحادبع ناطلس مدتا رارف بوشواص

 ۰ یهنا ۰ مدلبا تدوع هلوت اتسا هد

 عماح دج | ناطلس حورشدحور یوب فد رش ءاول یک یفیدلوا هدر ودرا

 ضصیوفت هاعز یسهظفاحش ید هدقدلوا بصذ هنسالا یرینم كنف مش

 هدکملکب هلت ون قرلوا اف تعاس سشیمراب معز رر هدنفرط یکیا هلغلرویب
 فص هدنک وا بارع جد مارک نایعار اسو مالعا یالع و ماظع یارزوو

 تما یاملص یورو نورد كفش رش عماحو هدعه روط قرهلوا مایق ةن 1

 یرلعاعجا هد دملا ءا ول زا رز رک تا هد رمح زور قرهل وا ولع هلا

 قورع هداعلاقوف كناما لها هسيا هرطاخ وو رک ذنو راطخا فف ۱

(fs 



 ن جال 2 یاس نالوا
 ۲ 2 جد ارت یدلوا اد ر و وهو تیک 9 هد رهدتس

 6 یدلا شالتو

 جوا لوا ندهلجو ۰ رایدنرخس هرزوا قعراو

 هدنراجانج یکیاو تعزع هواه باب جوف حوف ربارپ . هل هجا وخ
 ۳ 2 )تار هایم یار تاک تب او

 لوا ا ۳ نوا ۵ رنا ا دهس 1

 دیس دلاها دثلث دالب و هلب رلماما یسیلاها یتالحم لوبناتما
 | كرهلک ا وا هلا فارشالا بیش جد مار ۶ تارا ول هماع لشت

 e نوت یید ییادیم نواه و هدعلو ترک هبحان تعج

 ۰ یدیا هدعل وط

 . یتح بوشالوط فرط فرط هرزوا قلوا عنام هتتکرح كسان ری رهکب
 .دجا ناطلس ین رادقوج شاب كندنفا فسو حاطا قبسا رادزتفد

 *یلاها نکل راشطا دیهش هدنفارطا دی زا ناطای یو جاقر و هدننادیم

 | یاول ر ل ندفر ط ره قرهلوا سم بواب aA دلا اب روز دود اص

 " ریدیا هدکشیک تودرکس هف رم

 راکدتا معلست هتلود ناشکتربغ نانلو رضاح هد ادیم بوروتک ردا

 دتا اعدرب یکتا تقرو روم ردقوا یدیشا .دچبا یلهتسخا هدشفع

 ۰ یدلاق مدآ قدمالعا هدن ادم

 رح هدنهاکشدب یسهط وا هش رش هفرخ جد یرلت رح مالسا ةف

 اب ر وصنم لرلنل وا ىم هدش رش ءا ول رز تولوا هحوس هت اجالا یصاف

 د ناک دقو كنوامه ۳ هوا تا تم رف ها ر وا ندنفیدلوا

 ۰ ریدروب فی رشت



 a وا اتقا ود ردع ورشم رنو قافتالا الع ا

 ۰ ربدد قو هغ ود راو هلوا هدل و و ندزغارب , ید راضح

 هرزوا قلوا هیرح تالماع ادن یدلوا مات زوس یدلوب تیاهت هراشتسا

 ۰ یدیا ریطخ ما رب هسیاوب ۰ یدلاق یجارخا كفب رش یاول نامه ||
 قج هنالشاب هلاتق عظعرب هدنخیاب :نورد یک ینیدقیچ فیرش قاین 5 ١

 هګ وب هد ولک بلاغرلاب روز هکدناش ۰ دلو هح ها یس وک 2 كيرح

 . كلود رونلوا ءرادا هلهجو لو هرکص هسا راردا اعا یلود یا

  تروص هدهناهاش تاد قرەلوا ش نا رخ رطاخ را هعلاطم ی 1 رووا ۳ لاح 13

 هزوس یدفا نچج-رادبع در هس رزوا كنو ۰ دل یأتو ددرآ

 ما ود كل ود و ندو ۱ ۵2 ) و وک یزغا 7 e یدنلتدحب بوبالشاب

 دبا لک زردا وح زر روا یرشیبخوا هسا ٤ دار یماقبو

 رەد یدلاق یلافحا قلوا 4 اهد نت سوار رب هلبانیدوب هدا

 ىراەناد یدلعاط ید وف یس یدروا هرب ا یاسا یهدنلا

 . یرلشاب زوک تولک تقر هراضح ن نکیا رو الراو و هدنرزوا راهم

 تفر جد هن راترضح ناخ د وج ناطلم یدرویلک ود هرب هناد هناد

 یون فد رش یاول یدرک هنسهطوا هب رش هف رخ ردا کج تو

 هلیارکسع تاذلاب و یدروی عیدوت همالسالا ر حش هلا مظعاردص یدرافیج |

 ۱ نالوا تالک 0 هل وا تلود ناکرا نیش تا 1 ردق هنا دیه یر

 یسهطوا هش رش هقرخ لرهد ردق و تحاح هن واهه تع زع سفالاب هل 1

 یی رانا امد .هستب روصنمو تمالس كناعا لها هاتفا | ١
 ۰ یدشا هدعاس چد اکو هل رعا ماحرسا

 || یجیسیو مام هداز یکمو هلادبع هداز یرد نعپ كن رالوزعم ت
  تیعج لخاد ید كرادنفا دشر دچا هداز قدصو باه وا هداز

 ید 2 E اا وا EM هبنس "دارا  یراو ۷

e 1نام داش شوکه ۵.۵ رص ا ود نوک ناب  



 چ رج رود تب ی تو

 2 ر و هل زنا وا م مزب e ن 71 ناطلس

 ۱ | بیا e را لمن و اغا تبان و طا یو كن
 ۲ ااا طل زارا تاخر نوفا هلازا یهکلو ددنلهکل ىق
 1 | اغا هدهد هن رزوا یرلعد :هداما ها ادف شاب و ناح هنروغوا تلود

 لا هلا تارا هراّهاق یری هر رس رەد مهدیکزکی روب هسیااب وا

 ۱ ده لذ هناراپسناح رایج هر هدارک محو و رارما دنکفوک
 ٠ .Bz ردراشعا رادتفا و

 | تب تمدخ هناقداص هدلو و جد یزفاحوا هناسرو یو یحم وط

 ۲ ۰ ىدا راشلک هوا یارس هرزوا

 ۱۳ نر یاد داراب دل زا گرفت واو ننفرطر
 | توف هدننطلس فرط هلبسح یتکرح هر صح هنهبلع رب ر ھکب

 ۱ لات ها

 د و لا را دو نالوا ها
 ۳ راه یار ریش و نده اا اكا کار مشق لادن
 ۱۳۱ ۰ سپه هات يک اطا دز شات دا
 ا یلود لاو ال ها و یفالتسالا حش هلا مظعا ردص الوا

 ردا باطت_ ہم باطخ راوارس یراضح هلا راضحاو باح هن ران وامه

 3 یقاو مه ا مرش هرزوا شالوا ممد بجا و وربندجسولج
 اچ ی تربع رده هدرنعص تنایت یی هع نالوا هللا عدد و و

 ۱ یا د ناشر نا اهلا رز فک دا رد طب
 a هام واد 1 ناق قا زاف وا 0



 ی ار رادرفد و: یلاع ردص یر رد ا د 0

 بئاصو یدنفا بیک و یدنفا دعسا ینیما هنا رضو رایدنفا ی یتیاهناسرتو |

 ۰ یدا هرزوا كلک د یراراس بولک یدنفا
 یژکاو یرلاغا راطق نالک هنغانوق اغا نسح یسادخنک لوق هدانا لوا

 یلوتمو ېچ زاب زار و رلیجاب روج نالوا ش قرها رع وا هادا تا 1

 هناصع عج یییدنفادشار یح زاب شاب اتو اغا هلا وا لیوا

 وڙ هدک دردتا لاوس ود همان ی هسا ه ره یرلمارص هلبا لارا 1

 قم آ نوشروق هلبا كنفت هبیتسد نم هعدف لوصا مزب زینا ملعت هدیداو 1
 نورب و نوردنا ود زرتسیا یرللوا ثعاب اکو ۰ ردقلاج ج هی
 یک زاب شاب ۰ رلشلتا داب یی رلعا كن رلیضءب ندننطلسناکراو ندنلاجر |

 هک 5 یاب ندنفرط اغا نیسح دورولایدل هنسوبق ا هاب ربخو ۱

 شاب قاب مظعا ردص هدکدتنا رب رقت ینب راهدافا كناغب بولک اکدردنوک |

 قسطل هتنسو تاتک نوجما دي E ا هشیاو ز يڪ زاب

 هلنا لوح : ربمرب و زاوج هاج ور هنل الخ | كن هبع رمش "هلئسموب قدالشاب لا

 هجولب و راو ردزشعا داحافیسلس هرزوا كلتا ریمدن و رق نس هل یلاعت
 یراضح هرکصندک دنا هداما ی یک ِ هلیقدصت كراضح وید ریوریخ

 ارا هک وات یامان ناتتکیش یک لا باص و

 ۰ ریدقبج هب ىلا ماقم مان نام (

 رولک هنویامه باب ما اط نیسردمو یلاومو الع رابک هداشا لوا هتشبا

 ا ساب و 2 وا یراوسو رایج # جو وطن 1

 . یح

 فرد او غلا هلاو شف وا 7# دغا را ۱
 1 ییاقحا یریا قاحلاو عاب هے : رلاب e یچد هرک و یک یغیدلو 1

 a ی هن ووا نیا .r ف



 «+ شا e e و ود و ۳

 ا با ا لع بوذحم مان د یحالوا هدرادکسا نوک لوا

 : | نوکوب الوم اباطخ بیدنفایلع هداز بیقن یان باپ بوراو ذس یک
 ۰۲ ۵ بوراو ینجنرک شاتکب جام هد وق ترد قرف هال وناتسا
 رلنوکو زدیشلا ج هايف شا مازمبا ود تالوا هدک ر ادن هد زس مج هلیق

 . ریبعت هدنلو یت رفظم كتلود به ید رااب ور ۳ ضع)

 ۰ ا توق 4یلاها هيا ه ونعم تارشم ولرد و ۰ یدیشه و هدعل وا

 : ر ره یک یراقدنلوا توعد هننلا فی رش غاصس یتآ هجو رب هلغلوا
 1 ۰ ردرلشلک بودرکس قردلوا مس یلاها

 ۱ و فیش ءاول حارخا
 دیو نیسحاغا یک یتیدلوا رادربخ ندنع وف و هدنف هلمج ول وا مظعاردص

 رخ نوجا یرللک هنکش وکی لاب ال رس ربا رب هلت را رکسع هدب زک لرباشاب تزع
 ۱ یمادکک هنن زخ هدک دلک هنکش وک یلاب بونا هن غډاق هرکص ندکدردنوک

E 4 

 هم
 اپ

Sa.سس ات ی  — 

 / تم فک و ما زعا هن وامه اشیا شاطک شدی افا نیما در یسلرف

 , رهق كایقشاو نب رشت هننوام یارس وبه وط و مالعاو ضرع هب هینس

 ِ لاحردربا .هلکیماحرتسا نسل روي جار جا كه رش یا ول نوڪ ا یرمد و

 ا یدردنوک رخ هبیاع باب نب رومآمو هتلود لاحرو هب یدنفا مالسالا میش
 ۳ نسح ین یه صو 7 ناہعن ین یچوطو یدنفا دیعس س شیب و

E, ۰ یدّتا لال E 

 +  ۳ربات كد 5 ۱ رک
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 جی 0۱ص یی ا

 DL یتغانوف ار و دنا ۳ كنا ا 0 ٤ وادعوا

 ۰ رايد ردنوک هیصاع هفرفر هلتیعم هشیبرس مان نطصم شوخسید |

 هدنرایلای یک ہد چکا یدنفا بیج و هدنکب رلکب هک لواہظعا ردص

 موج یراوج یک ہدیلاعبابو ۰ رایدلاق نوصم ندای شا ردغ هلو
 تورک هنزج نیو هوو رز فا كنس هاب مرح ٤ یراقد وط یایقشا

 تا ره و ودوقن ندندسهنزخ كعطعا ردص رابروز طقف. ۰ ایالت روق
E 1 ۰ ِ2 رک ۳ ۰  

 ندنغان وف كس دنفا تی و بورق هکل هسک كد تلا ندهراس یایشاو

 ايق شا هلچل + رای دل ترا ابتسا و دوق زواحم یکل رکا زنو کیت ۱

 نالی رب ویلاص هغل هتروا ندنفرط نطصم یعلتت بولا فرط فرط |

 رمق یرایلقواق یفاب هل ابو یرلذدیا تفلاخ هز و یرلنازاب تو یوتف الد |

 یی رابطو هشورغ روا یی رل رک اب بودا رسا ید رالابعو دالوا و ریمدنو
 ۰ زراتص هشورع رسشپ

 اا عیاض ی دب دج رص نوسخا یناکد سکره

 هلارازوس ز زعوا هن ر ر ودزرګڊ رسک هسیا رونلو ردا تیانح ردق هرد |

 ۰ ریدلوا ررو تشهدو تربح ةر ا لها ۱
 ۰ دس ندنلسردم ی كتدتفا هداز قدص بت ا 3 ۳

 هکر ۳ هد وب ما ۱ ییدلیا فداصت ندایتشا هکر واک ٠

 رو شرود هر بوروا هلا قاع ندنر حاقر رەد ردندواط نر و یوتف

 هلغل وا رس ررمط د-سذا یرهراب ران تاقات ود یدم یشیاو رن

 ۷ تود ENES ا یعیدلوا ۳ ورح و تولاق یدنفا ادمن

 ندنسافلخ یزتفد “ی وتکم هلغلوالىطعت مو نوک هب نامزوا «ردشملوب ۱

 وصک و 1 لر هلی وس ندعاشحا هلا یزد فا اق صع ر ایڈ كب عصام

 هلتک رح ندنرل راح اس ندنیک:را نیلحاس رص هرز وا كبك هنتس ریه ||

 ی یتیفک یقرەلاربخ ند دف روهظ ۳۳ راکدنلک هبش راصح یلوطانا ۱ 3

 ها كرەلک هلا تع رس هدا و ورذدلود | ا | نکیا هدنشالت كلیا 3

 كراورسرروط A هدارو رالقاغ ی هلا حورخ یشاتکی 1 ندنڪا توشات

 یتارف هعلق هدن ریدروت یتنطاس ناکرا یدناب وا رلشادلوب دیک هزک روا ۱

 : ردراشملا تع زع هب ون امت یاری لا رد رایدافا هلکع دمرویدیک هفمرداب وا ۱



 ۲ مو را اومد یغاح وا ددانص ادعام ندرلهنتسواو جراب وج

 زگلاب مزب اا نسح هدنراکد ردنوکر بخ ید هباغا نسح یمادختک لوق
 ۱۳ او یار نه رتا مدرع وک رشت اغا كول زالوا ماقا

 | ریو رظنن هندورو كن راغا لولب بوواص ندنشاب هلا نیل مفدوبد
 | هنایغطلها نادیم یشابهطوا تیبحداننالوا هتتشیا ۰ ردشلاق بولوا

 | كب رتسوک دد ر تروص كيمروتک روتف را شا دقایا ب وقیچ
 یتغاحوا شاتکب یاح یزمس مع هروک زامتلاق لد هتمابق مد یمان قاحوا

 | ایم ندهر e یغیداوا شلیا ك رو قد وشت لفاسا ود ۰ هلردنابوا

 8 ٠١ ردشلیا نيس هدنفاطنتسا كس را

 ۲ دا هن ندرب روز نیا رر لا تماس هک
 | یدبا رایت دن وبف افا هرزوا كليا دصق ءوس هافا ندلالالح یساغا

 شمرک هبالخ لوا ندزحریک هنغات هلبا تدوع كرزک لوق هبا اف
 ۔راکدنیک و ریک بویمهلو یرحلا یدل یعرحو يغنلمالس رلاب روز ندنفیدنلوب

 ۸ واتر 1 هد هناځرب هدن را وح رن ايا بوق لاحرد

 ٣ نیچ هیغاب ةف یدبا ینوک یصجوا كنار زح هک نوک دہن شیپ یما

 3 . هثاخ هبج هرزوا یرلتداعو هفمراقیج هننادیم تا یرلنازاق 2 ۳
 ۱۱ ها هبجو راشعا مابق هکم روتك تولا ینبرانازاق هناخجارسو

 | يلست ارا هشفیصسب نالوایازاقیس هنروا لاح رد یاب ی هبجهرلناراو

 | جاروط ۰ ردشلوا قلم هناصع جد رابح هبح ندنعددل وا شعر ودا

 | بویمع قوجو شمالتاب یدوا یک یغنیدلا رخ ییدعقو انآ رک اش یشاب

 ۷ رو یا تافو

 | نالوا تارشح عج یک ینابفنواو یتلا هعصاو هعلقلا تح هبغاب ةف

 | دافراو دافوا لردیا هعاشا فیجارا ماطر و لاسسرا رلیحتلاوق هرق هرارب

 | باب هدفدلو ترنک یراتیعج هللا توعدو قیوسشت هنایصع ینیرلهلوق»
 | ةقرفرب هليتبعم ایقشا ةدركرس مان نطصم یصلعت هرزوا قعصاب ییلاع
 ۸ ۰ رایدتا قوس هیصام

 ۱:۶ های ناك هدنامزناشاب راد یدنفا بی یسادضک وف رصم

 ید ییاغا دواد هرکو بونلو هددت انک تمدخ ا رکتسع نالوا

 ضفب كرا رکی هدنفح هلتهج یغیدلوا کا یو هک یصیکشا

 ۱ ¥ راد دا ۱



 ےہ

 نانل وا ر داش را یا E 2 ار

 ناشن رانا هایش رالاحهع هلا جاز ا ریلعت رواک اشاح هتروص

 و € وا هدعد ۰ رله رب ودد یک کتک تادا ا رەډ ذوب روا

 نال وا اعور ِِ 2 ا ےک هدقدنل و | عاقحا هدننادیم تانوجما ملعز 1 ۱

 ۰ یدا ش هاسالک | یراشءوس ید ندنراتکرحو روط

 سالب مظعا a رص قح تودا روصح: یروما یابلوا هدر تامالعو |

 هک دن نآ وما و اح همها ام ا نلدهک هلردا
 ردشلر و رارف 9 هلا وع قافافب ر و مت بح وعر هک مادام ایا

 یدل وا شم راو باوجود ردک رک مادقاو تاس ردلکدزناج كود ندنوپ

 كعودورک ترا نکیشمراو هب هنحرد و شبا عقا و ولاقو ۰ ردن وره

 هعلاطم ینبابسا یس هب رت كد رب روز یرصکی لج ینیدمهلوا ل

 ۰ یدیا قو هراچ هقشب ن ند هیپتو

 دمعت ع ےلعت هلبا ره یے ہع رش تح ردقنرھ ولقاحوا هکیدلاق :

 .ناسصع هژنیح اهر اا شل و دن : راودنک هد هسا رشا ۰

 یخ وط هرزوا قفلوا تعراسم هنب هی راو بیدات هدرپ دقت راک د
 ندک دلدنا هک ۱ یناطباص و اسؤر یرلفاحوآ هناسر و یجتلو یهربجخ ح

 نانلو هدنراتبعم اتشاب تزع دم هلا اشا نیسحاقا یراظفاح زاغو هقشپ

 هبلقت بابسا هدننعع یلقن هلوناتسا ردا ناک ك ۱

 ۰ یا دهن رک رفا ندنکیدلدیا ایم 1
 1 ا قرەلو زو هدا ز رلب ا یوا لوز ادو ۱

 شمریک هد کس تم وصح ۵نا نر ط نقلا ردا رية یمولع 3 ۱ 3

 رضاح درزوا یاو ید e ةنللط یئ بم هشیدلوا ۲

 ۳ هعف و مر ۲

 0 یر ۵ بد ندعس تورع د یدک هی شپ و کنی

 ر یا لبا ت انما هلا e .هدش ادیم تا ی را 2
 ےس کا تو ی س س ٠ س

Oe. 



fin} 
 ا تلود تاغتلا رهظم هد ودا کت رایتکشا ید یقاط رب رکید راشفلو
 ردیلفلوا تکرح هوا رازلبا تعاطا هزر هکلاقحا هرکص ندفدلوا

 هدنرامظا نامز هدلاح یرلکدری و رارف هنایصع هدنراس لصالا ۰ راشعد

 هدناخمج ؟ عقاو هد ریبکیوسراج هدهرصوت هتشیا راشعا هرزوا فالتخا

 راشهرونک ید یی شاب هطوابیبح رومشم هاروا هلا دفع تیعجر ول رک

 دز ددع "یواسم یاب هطوا تیبح ۰ رتشمرو رازف هاصع نامه و

 كيد نما یرابروزیرچک: بولوا یسیشاب هطوا كتهاجرب زوتوا نالوا
 هلکء روک هدتفادص تروص مدمهنس دنح هدلاح ینیدل وا ملکلا دفان هداز

 رمظم هلا لاخ دا هنکلس هصاخ نار وشعلسو جارخا ندقلیشاب هط وا

 ا اا یربرص كما ۰ یدنخلدا ناسا و تافثا ۳

 ب واک هبیلاع باب اورپ ی نکیشلرپ و یفلیج هعیابم ثالحرب هد هرمذط

 و عفو مب ردنود یل وصح نالوا بو ریک هننای تکب اد و
 ردشعصاب قایاود مرتسدا ین هعرابم ك الس هن ر كنا ردلکد ناباش ۰

 هنیک لرانید زکس روسیقنک نوجن یدننا لولح ینامز كزکتب رومأمو
 رغا رەد مودم ویهتیراو موک ود نوک و راو مهسع رش عناوم

 راعشا یتغیدل وا داف تصرف دصرم یراوشمو روطو یدبا هدقعارواط

 ىدا هدکلیا ۰

 یتح شدالک | یتب رلتن ءوس كنولفاحوا اغا نیدلالالج ارظن هناراما ولو
 اغا یمادرف كنوک ینددلوا یرظان یعیکشا الاب ھه جور یدنفا باص

 كنسدنكو هنتیفک كيلعت مما هللا اغا ندلالالبج بوراو هنسویف |

 كنولفاحوا اغآنیدلالالج هدکدتا رادتا هرکاذم راد هنتکرح تروص |

 یدنفا بئاص هلکعا هدافا ییکیدلیا سح هلماعم رسنوفیوا ندنریضعب |

 ا لع نی رر خا جاقرب تغاسوا هبا تسوب درک و یراخا راطف ۱۳
 یلما یاصقا كن هیلعتلود لرهدیا مظعت بیز هلحر یس هال یضیکشا
 هلباقم یرلکدرب و یوتف هنوجو كنالع هرزوا یقیدنل وا ناب هدهمانن وتاق و

 اید تعالس هلسبلاف هبادعا كن هیمالسا رک اسع هلهجوو و یمارحا كالثلاب

 مالسالها هدهک رعم نادمند یادعا یسانعم تالاب هلباقمو ردیسابقعو ||

 ید نیلسم دونح هسیا هره تکرحیراکدتا داخنا هبلغ “هل دس وهن رزوا ۱

 ج ازقسا هلا هال تامک زار هدشل ام ردکعد كنا هلباقم هتروص لوا

 ¥ هاتکتشا و $



E eهر نام رو هک  

 وک ی

3 ۱۰ 6 
 ۰ یدلدبا ع ز و یراحالسو یر یرتسابل هلا

 هب هر وم ند رد E نک بتول وا نارا هب رمصع دیداهح ۳ اع

 هل رهلک هب داعسرد هلغما رعوا هب اضق هنس یعبد | وا تار نیک روت

 قم هدنعانوف كندنفا بیګ ا وق رصعو یرظان رله اح وراب

 نیبعت عم هنب ع کشا کر ملعت یکیاو اغا دواد نالوا

 قره وا نبع د رانو هل رلل وا شارو هباروا هرزوا قوا

 ۰ یدلربدنک لدو نالوا ۷ ندیلاع باب هن راودنک

 راز وس یلیح وال و نعصت راو هنغ دل وا ع ورشم ولعت ندنو رط ع ۵ دوز

 كنفترب هنلا هللا هلم! اکربت یوتفلانیما هلبا ع ورش هيلعلو ۰ یدلنلیوس
 درا هیئاناکس هلا لیشو دخا ځد وا بورو هنسانا یر ۲
 ندقازوا یار یعکشانالزا هس فص هدنادم نو کک
 شم الشاب هيلع هلتروص و ۰ رایدلکو رابا هوطخ جاقرب هدلاح یراکدتا اشامت

 لزوکر, لماش یحاصن عاونا هلبا دنلب توصیدنفا دجا یحرک ندنفیدلوا

 ۰ یدک دهن ر لر سرھ هديل ٭ یدتا امد

 مآ هفولع هددسیدن الشاب هلبا هلک قافتا هلی وب هنن ر رګ هل رک اسع

 لالخا هلبا فیحا را د هد رل هب اخهوهقكت اراو نالوا لوم هلایمت اصو

 تاب نوجا فیجارا عنم ندنفیدلوا ظوحم یرلطلا مابق هماوع ناهزا

 یلاع نامرف هعط ر هرک و ھن ےہ ص اق لوسانسا هدننعص یسارحا همزال

 ۰ رونلبق هوالع هلبقر (۱4 ) هدرز یتروص هکردشلزاب

 زوس کیک هلا فس و را و قطصم یر | ره نصر تقا دص 11

 یرکسع میلعت هدنسویق اغا اناث هدنغانوق مالسالا ج الوا یرابحا ص

 ترابعندش زس وکر بافق ازم یراتک رحو عضو وب رکم e ید رلشع | دهعت 1

 هدن رس یاب صع تر وص نوک وا هروک هنغیدنل وا ق ندد رکی ۰ شعا

 عورش دیلع هلا ال۶ هدشادم تاو مارو

 هنا دم ی رارضعر ند را ن کیا راشانا تس هباسحع راهظا نوک یغیدنل وا

 رشات هلکعد ردفلاحم هنن وناق كناشاتکب نامدود كعا ح ورخ ندهلبچ نا زاق

 بوط هد ودنا )لس رابح: سا یرلیصع» هق شر ن دنگ ودیا شک وا

 هدر عا مارق هرکص نیک دلبا تسدرد یکنج تاودا راسو كنفثو ۳



1 ۶ 

 هند هط وا تا شات ل وق یدنفا دعسا نوا یری ید ندنفرط

 ا ل ولب رسو یماما قاحواو رلیشاب جانروط نالوا رظتنم هداروا یدلردنوک

 هلا رب رم هن لید یني رعا لرد زرا رم هلزمناق رابال وتم و یشاب هط وا و

 كن رب ر هلا شهاوخو قو لاک ځد ولقاحوا راس ۰ رلیدلیا ريم
 ۳9 ر ید ندف اا ا ۰ لیدی قرصا هتک ا
 هلا یالا ةت بولا جد ینو تئیه ندیک ندیلاعباب ۰ یدلزاب ر رم

 یدلوب ماتخ تعحصم هلمجووب ۰ رایدلک هنغانوق مالسالا جش

 كتح یدلدا ضع هو ا روضح هروک ذم قاروا یدلغاط تسعج و |

 هل کر ) ۱۳ ( هدرز یروص ۰ یدلروب هدیشک نواه طخ هنسالاب

 ۰ روثلوا هوالع

 یسهرادا كنم رکتسع یصنکشا هرزوا ینیدنلوا رک ذ هدنسهصال یصیکشا
 یتیدلوا هلقتسم ٌهيسج تعفصعر هاو بولوا لوح هن اک یرهکی
 تالاوش ندنعیدلوا یرا كشیاو كياطع یت ا هدلاح

 الا هل اونع یتراظن یارفن یحیکشا لعم یتباتک یرجکی ینوک یحندب
Eیدلروب هیحوت هنسهدهع یدنفا بئاص حالا نانلو یتیما و  

 ۰ یدل راق هلا یکلیح هبساح هب زج ید كناطع

 هدنفرظ زور دج هلا عورش هنر رک یکیطشا یسادرف كنار وشم موع

 ۰ یدبا هدنلزاب ید ندفرطرب یدلوا غلاب هزوب جاقرب ران البزاب
 یتیم هنسهعلاطم قلوا بحوم یلاق لیقهسلرب و كنفت یلوکنوس ةعفد هرانوب

 اق رو یدادا سهام ج رو هللا كننفت لقادنوف قافوط رز
 ۱ روو قبص هن رثقابا بو اا ندهروت یکسا کک مزال دص وصح

 ۰ یدلروب صیصخ یغامااق زال ولکنر لیشب هنب راشابو

 عی زو هحساو اسکا هسبلا یوکح یبا رازاب یصتلا كنهدعقلایذ

 قالو هدهمام ترون الا هحور هرزوا قهوا عورش ریلعت دارا

 یا رصد ل او ردو اولا نازل اوم نماود

 || .دردطوا یکی حابصلا ىلع یدنفا بئاص نایجیکشا رظانو اغا نیدلالالج
 | هتادمتا ( هل نادم ) نالاق روه وك ورع نکیا هارسهاکیلعت لصالایف

 کشا ادالادهب یرهظ ةولص هلا تع زع

 1 تو اد یدا راعبح هروک 1 نادم» یرف رد رح وا ندر ره كن هطروا

 و هلا

 1 رب یللا قجه-)وا رب رع ىح



¥ ۱۲۳ % 

 هسا رب رولوا هلروص هب رکسع حالصا نامش رولاق هدننلا باجو

 ی

 ینا یدولقاحوا نالو دوجوم ۰ یدد ردبللروب ترشابم هنسارجا

 ۰. یدتا ییدصت
 یلاوحا حالصا كراب رک: رارب هلفلوا ناوخ نب رفآ هرلنا مظعاردص
 كنمحال ناسنلا هلق هدنقح رایتکشا دعم الرو ردن وام تولطم
 (۱۱) هدلیذیروص یدوقوا یب هعالیدنفا یف وتکم هلکعا ما نسع وقو |

 لق زاد هن وجو لولعت یدنفا مالسالا مش هدعد ۰ رونلبف هوالع هلیغر

 كنولفاحوا هرکصندکدتبا تئارف یسودنک ییهشرش یاوتف نالوا شفلا

 هلبا تما ءالع عاجاو تنسو باک باما هتشيا اباطخ هند افورضاح

 همالسا لها رک میلعت هرزوا همولعم لوصا نوچ ا هلباقم هبادعا

 زس دعم م کلیم ےلعتو 1 نی هح هلب ون یدل وا تبا یمیدلوا تحاو

 ۰ رلي ديد زد معتم هج هل و قره وا ن 0 ولفاح وا نالوا ا هدک دید

 صوهب اتش هعورشم هاو یدما هلا زاغا هزوس رارکت مظعاردص

 هدک دید یزااوامزال یهازجبالرآ هسرول وا كاج هدا عین و نعط ناتنیطدب

E ی و و E ETN, TO E TT POT ۱ ۲۰ و NE: رواک مزال ددش رب زعت هرلنلوا داسفلاب یعاس هلوقموا یدنفا مالس الرحیم 

 ۰ یدلیا هلاوح هننیما یوتف ید یر رګ كنساوتفو یدنا اتفاود

 یدنفادعسا س و هعفو یب هيعرش تو نالوا شلدا هئو یظنت هطواو

 یتروصیدنلوا رتو قیدصت ندنفرط راضح هلج یتوعصم بو وفوا

 ۰ رونلوادارا هلبغر ( ۱۲ ) هدلید

 هلا یالا ندیلاعباب شاشمو نی-هردمو یلاومو یسیضاق لوب اتا هدعب

O ESی  

 یاوتف هدلاحیراقدلوا مایق هت فص ولقاحوا به یداردنوک هنسویفافا

 نیسردم صعب ۰ یدلرد شا تئارف دم الو هي عرش تو هش رش

 دارا رازوس را اب PE نولصم هس رح نونف ملعت ندو رط

 هل ال قافتاو یوتف هتشيا انا نیدلالالح یساخا یرعکی هرکصندقدنلوا
 ید یوا نامرف زمهاشداب بولوا بجاو یلعت كاج هزع رزوا

 مک هدا ضع 4 یلاعباب ر رقناب یزکدمعت زکسرده رد هدزک موب

 ۱ هدنعاجلوا فص هدکدتا راسفتسا ندولقاحوا را رکت رارکت كرهد

 0 بوبد هعاط و اهم یرلیضعب ندنرارابتخا قاحوا و یرااغا لولب ناروط
 واقاجوا نانو هداروا كت لیذ هللوا ورب هرانا ید یرارکید

  ۳ Ga aa Sa gaa Eeمک وز ری ی بو و ۳ ۹



 هم ۱۷۲ %

 | مابوش راق هلومحم صاا لصا د هی راګا نکیا دوشم یراقلراراب

 | هدننامز ناعلس ناطلس هرکص ندک دنا ناب و طسسب یغیدلوا شاک روتفو
 | یکیدعش كغاحوا هسنلوا رظن هنب همان ناف یغاجوا یرپعکب نانلوا ظنت
 ۱ یراق دن اللوق نامزوا تیادعا ۰ رول وام والعم یعلکد یمگباطم کا یلاوحا

 نوک رم برج تالا مت نالوا ندنس همزال لثلاب هلیاقم هکنح لوصا

 | اوا زاتع ندمان داحا ینهرعز یرضکیو "یدیمزاغ وا ارجا هد لهل
 رکا ۰ یدمرلکد دو وهو رض اخ هادی را هط وا زشت وک دوش زاب شاف

 زکلاب بیس هذ رالساکت تویلوایفاک ینانعم یکی دع“ كتارفنو ناطباض

 11 مولعم یلاح كنادعا یدعس رولبقاب هناا نوسالب وس عام دن هسا و

 یسایعشا مور نالوا ندنسهل وقم ایام ر ه دنا دم جد یعلناشب كرات رهکی

 تامعمو نئازخ ردقو نکیا ندنسهلوتم لاشاخو سخ ارظن هننوف كلود

 قاحقترا ۰ یدمهنل وا 4 وسد یشیا نانو الاحب یدنل وا فالتاو فرص

 هدسلحم و هاا هت تکرحو لاح نالوا قیال هغلنالسم ۰ یدنابط کک

 رسا هدکدتنا باو “ا ود ردولغاب هتل رش زیاد به نوسلروس نام

 هنحالع درد و هلا قید-صت ینتاداقا كمظحعاردص یدنفا تع# ابطا

 لاوحاو یتلاوحاو راوطا كنايقشاو كنادعا یدنفاسر ادا طقف م هقاب

 “هلص وح كنهمدنحا لود یدنفا سر هلکعد مهنوشود ییساود هروک کا

 ست راص ع یارحا ییسهدام مور صوصذ:ا لعو ییقلاکت نایب ها مع

 ۷ ۰ یدلیاناب لیصفتر ید رفدنل و هدرامدا میل ولرد a ردنا هلسو

 || نونف همالسا لها هللا هصاوا هی وب لاح رايد فا اا۶ هنن رزوا كنوب

 8 تاسا هلا هرلدع و همع رش “لدا ید وحوو ردد ردبحاو میلعت یی هب رح

 ۱ ۰ رایدلیا
 | تیاعر هتنوناق زغاحوا عقاولا ین هلا زاغا همالک یسادفتک لوق بفعرد

 ا هکنج هلرکسع زسیدنرت هلن و یدشراق رامدآ زسنوفب وا هزمجما ندنشیدغل وا

 | نایلوا هدنتلا طابضناو ماظتا ارب ز مرديا ددرت هدکشک مسلوا رومأم

 | دارف هلببسرپ یرب ندنراچلا هسلوا نامرهمرب یرب رهو ناوارف ردقن رکسع

 | راع یراطباضو رولوا ناشیرب یمهلج هلتارس هن رارکید یک یکیدنا

 ۱ هک باح,



4١ ۱۷۱ iE. ١ 

 مالالا جشس هن کس و وا ىدنلا اق ییس هم ال هر 1

 ندرانانل وهدصاخ سلع الاب هجور ۰ یدنلوا دفع موع سلع هدنعان وق |

 یلوطاناو اشاب نیسحاغا یظفاح یناح ییا مو ر كن زاغو زکد هرف هقشد

 هدازیربب ندنرالوزعم یرادص یلیا مور و اشا تزع د یظفاحم یناح 0

 یلوطااو یدنفا دبشر دجا هداز الم هللادبعو یدنفا كب ی ی /

 یدنفا هللادعس هدازب رعو یدنفا كیجر ده ندنرلل و زعم یترادیص ۱

 یدشر لیلخ یودیهآوک ندیلا ومو یدفا ددعاوخ یو و
 یدنفاللع یدابا ناب یتیما یوتف ندننسردمو یدنفا دج یسودک و یدنفا

 هناحاتک ندنراهجاوخ نواه ددح یارسو یدنفا هل دوسم شابو ||

 مال وا لکو سردو یسهحاوخ هن زخو یدنفا رغ لر یعهجاوخ ||

 یدنفا نیسح یو ی یلرفسو یدنفا دچا ظفاح هداز کمک ۱ |

 هطوالوب و یدنفا هاربا لکا یسهجاوخ هناخاتک هدنارس ا

 ییاما كر ز ا هطوا هطرواو ید فا ی یزد یسهحاوخ

 راسو یدنفا د یثکر ح یسهجا وح هطوا هل حق یدنفا دعسا هداز

 یدنفا قنور دجا یلهرفاب و یدنفا دچا یغاب هرف ندنرلسردم ماهتسرد |آ

 یدنفا یطصم ی هعلقاباب و یدنفا نجراادبع درکو یدنفا دچا لهقسخا و
 فاشک یوهربتو یدنفا نما د یکی السو یدنفا قطصم یو هبنش راهحو

 مات یظعاو یعماحد زاب و یدنفا ىلع دیسو یدنفا هلادبع ج رعا

 بوبا ییا عءاجو یظعاو یعماح جا واو یدنفا دچا میش یلاشاب

 یلغاطزاق یظعاو یعماع یا رونو یدنفا هلادبع یلوا ماما یراصنا

 لاو یدنفا دارم دم ر چی ظعاو یعماح ناطاس هدلاوو یدنفا ناک

 نیس 7 نسح ندلاحر یامدوو یدنفا هللا ءاطع یال ند هبلعتل ود لاحر

 نایلس یهانترادص ی وتکساو یډنفا فرا قبسا تاتکلا سرو یدنفا ۳

 لعفلاب ویمافا یرجصکی ندنقاط ولقا-واویدنفا فک امیدماو یدنفا قثاف ||
 اغا سایعو افا دسجاو اغا, ناک ندنرلوزعم یشابایکسو یا نارکس

 با یر بلوتم هطروا ولتیعج ردق شب و یرلاغا كولب و یرااغا راطقو
 ۰ یدیا رشلوا مضاح هدموع سلح وب ةفاک فسو درک رک ذلا فلاس |

 هلسفو زاب رب و تشک رس كن همتا ود الا رھا تلک مظعا ردص ادتا ||
 هک وب و یرلاتعاطاو تعاصت و د و2 وه هدنرا هعحو هل دو هدرفب و رضاح ۳



۲ 0 

 | ۰ ردلقح یرقیا كب رکو قب وشن هنایصع یلفاسا بويا لوبق قح
 ۲ کلا یرزوس هدلاح یرافدل وا ترابع ند ه دودعم صاح هسا رلت و

 ۰ دعو د رل د نعم هل وقم ون ۳ ول و | یراح ۵ دن را هل یکهدلوساتسا

 ۱ ۰ یادم رز و تا وج ود ) ردقو ه راح هما ندعفل وا ماذعا

 | هب رزوا لاقحا هدهسیا لو رب هم رد کک لا آر كناشاب نیسح
 | بویلروک یفاوم هتناشحو لدع كمرب و دا مادعا یناسک یلیخرب |

 1 یرغعوط هلا هنایکح تولسا هس لود هرزوا قمالاق یکحهدر تك ات

 || ارجاهمزال هلماسعم هدنراقحالاو امف هسیاراردبا لوبق هدب ولی تسوک لوب

 ۰ یدنلیق جج رت یتروص قفلوا
 || ندنغلشواح قاحوا هحدقا هلیسهطساو اغاندلالالح یسافا یرهکی الواو
 ا ندنلدتسواو انا یسح نانلوپ یسادنگ لوق الاح قرنلوا لاخدا هراطق

 روس رفت دنح رکیدو فس و درک زاباح نالوا قاحوا هک ما هک |

 ِ هلبا دع و رب همطع و هدرو داكا مرح و تلج ررا رر نایک نالوایحاص

 ۱ حر یلقع نس> و یسع ۳۳ باما كنه کیم تامان هد ز یر

 ۰ یدنلازوس ندنراودنک هدنص وصخ ردسع ملعتو مظن و یدنل وا نقلتو

 . نانلوا دقع هدنغان وق مالسالامحش ینوک هبنشع+ یحزکسنوآ تالا وش هدعب

 . یدنفا كتفرام هداز اشایدیج لیلخ یلیامور ردص قبساو یدنفا رهاط

 || ندن رول هاب یلوطانا و یدنفا تح! نطصمیئاب مکح لیامور ردص اقاسو

 | یمیضافلوباتساو یدنفا كب رفعج هداز یدنفادشار قیسا باتکلاسر

 1 ٤ لواقشو یدنفا یص ولخ دجا لامردص یادفتاو یدنفا قداص حالا

 | اخ ترضو یدنفا ادیس دج تاتکلایسرو یدنفا رهاط یرادرتفد

 ] هدلاحیرلفدل وا رضاح یدنفا قداص یرظان هناګ وطو یدنفا دعسا یرظان

 | ملعت لاوسلایدل یسیعرش باما قرهنلوا نایمرد ىح رکسع میلعت
 || ندلالالج یساغا یرهکی نانلوب رضاح یدلرب و یونف هنبوجو كب رح
 1 / كنو ۰ یدتا ناي یب رفدل وا دهعتم هردسع رب رحم كنولقاح وا یچداغا

 . ر یللا یماسالامولعم رول وا رمسعل نوش كنغاحوا یرصکی ا رز وأ

 ] هدنفح ول یه کشا و ۰ یدلر و رارف دهن رب رڪ رل هه E هلان

 ەچ داور



 او

 هب رح نف ندناسل نایلاتاو شمروب هدارا ین منو عبط کار |

 ناخ قطص» ناطلس هدعب ۰ یدیا شردتآ هجر یلئاسر صعب ید

 هلف یر هال نالک مز ال راد هنسر هل رک اسع یرتضح کک
 هدلاح یعیدلوا شمروب ثبشت هناحالصا ضعب هج هاك وطو شمردلا

 ۰ ردشمامهلوا قفوم هم ونک هاوو ینامصت هلکعا روهظ یرفس هبسور

 كن رای وط تعرمس ید هدنرمصع كن رلترضح ناخ دیا دبع ناطلس

 قوم یبترت هلعم رکاسع نالوا یلصا دصق» هد هسیدنلوا تم هثب رثکت
 یرصصکی یسفلا هماظتا تع لرکسع هکنوج ۰ ردشمام هل وق هارجا
 قرف یرشوریخ هسدا یتارفت تو وفوط هن را هضم عقانم كن اطداص

 هتاتفرب ی یعیدنلوا ثیشل و طن هاب رال وا نده و نەدا

 رخ وم ۰ یدیشمام هنلوا تراسچ کو ندهیدلوا راکرد یرافجهراغبح

 بار ی دع ددج ماظن هدنرصع كن راتمضح ثلا ماس ناطلس

 رادلک افامتو ۰ یدلدا اغلا هن رزوا. دیعل عفو دوو دی
 هن هد هسیدنل وا ظنت رلعم رکصاسع هلیمان نابکس هدنرادص اشاب

 ۰ یدلردلاف هن رزوا ینایصع لب رهکی

 نوسروط هلب وش یسهظفاحم كنادحرس هژدلپاب رکسع مظتنەو ۳ ها

 کای هدوروم هرک ون و نیس عج هيم هل وا لباق هل یسهبافو كماخ اد شیاسا

 یکج هدر كنهنسک هدناب و ردا نت هدندنع كسک ره یتاتسحم کت هل

 ۰ یدنلوا تب ه رکس۶ مظنت نامش بولاق

 نم ا هد هسا ا رطاخ دراو ىرلتفلاڪم دن كن رلاب روز یریهکی هحرک او

 شلربف یرانور هلیخ كنهورک روز ور ندنفلاما یرهکی كناشاب

 هبنفدلوا شلدبا مادعاو ین ییک و مازعا هرهرشط هلت رومام رو ی و

 كن هب ولطم تاماضذ ارظذ هنغیدنلو رفتم ن دراي ریهکت همام تولثو

 تلود لاحرو ال ورندا شب ج وا و شک مان دادعتسا هنسارجا

 هداروب یک یقیدلپاب هدرصم قرهنلوا هر واشمو هرکاذم ییاهن هدنراهنایم

 ۰ دبا شلرب و رارق قافتالبهنیترت هل رکاسع حد
 )وب رک ) هدقدلروص نداناب یسحاغا ادنا یسارحا ترو ۰

 كا مار یتی راکو کو مازلا هسیا لاح هنره ینی رکوب | مولعم یلاح
 هب هدافتسا نتسوگا یماساو نانلو هدنس هتروا كفنص يکياوهدهسا نک

 نازار ناد عار وا یصاخو هسوا یاو لوس تولوا فول

(۳۳ 
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  Eیدنلوا ق هسا وم س هلعقر یعلنادومف هرز وا یاوا ی دنا رح ۰ |

 هش رلنايم ییعب رايدلا هللا یرلد ومعم یالا ییا ولقاب تتر ند د صام مس

 نت یاملوا توت راص یو قره وا تساربح هننس وا همال وط

 ردنسساپ و ید هد آدما یارس ناوتان رد را نوک لوا ۰ راسا اعل 2

 راضقالاب یک ح وروا نت نرم اشاع وا اولقاب تو وط ندنلا لر یغص ر

 لواص هراسشخا هات 3 لوا یحاقرب نده ور 1 یرهکت ناتا داہتعا ۱

 8 برص توکج نادنس هب ود نیس ر ودا هجا نم هز ند رزوا لو فدرح

 ِ ریعص وب رد I مک راسحا هرابهب ل وا هدن رافد الراو هلا مان شدو

 0 هلوقمو شلوا قحسم هندضع تك مللا هدب وعار قل رش عماح و

 ] هک م زاید ندک ای ربک هاکرد یهلا یهلا یدیا رتسبا ےک یکدروک یرلهورکم
 1 ود هعردشش هش رش ناضمر كج هک ردلاق ندضرا یور هلیغاط یوفو

 ۱ شنا هب اک تودنشلا یدنفا دعس تحاصم یهددل وا شما ا لرد کی

 ناف هکر د هرکص ندکدتا ناب یدنفا دعسا سب ون هعقو یتفیدل وا

 ۱ "هدیسرفده یماعددب ریسلا مقنسمریت لربعص نشور ري لوا رطصلل بیا

 | ندمراو ههام يکيا لکد هنناضهر ییآ لاس یلاعت هللادج بولوا تاحا

 هیلعتللود تئیهو راک اخ یرار و ر زور ز یرلنامدود هلتشک یارک د

 ا۵ لوا کک دارا
 ۱ ورد شم ندنلاوم نآ رص نوعا طلت یالع فص هداشاو
 ۱۳ ۰ را ارج نالوا ندناعنرد راشم هدم یتدلر و هاب

 1 قداص حالا یسیضاق لوب اتسا ۰ یدلروب عیفرت یرا هنر كرهلب ریدتا
 1 معصم دیلادعب هد هسا قح هلو ماتخ هدناب اغ لاوش یس ديف ع تدم كن دنفا

 ۰ : یدلر و تدم یا جوا ج داکا نوعا یتحصم ه رکسعتاحالصا لوا

 ۰ هنحالصا تیفک لب رک ؛ هک

 1 36 یرب رعت ےن یھیکشا

 1 دوج ناطاسییح تولوا یار هلع رک اسع هڪل ود ورب دن دم یلبخ

 مالا ماظنیف مکطا لوصا هرزوا قلوا همدقم اکو یرات رضح لوا ناخ

 ما و
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 هن را شابزوغنا رمو یبراو دو یحصثاط و هراب*شاب و هب یدنفادمش سدنېمو
 هنساشنا كضوحو ۰ یدلیا اطعا رهبطعو سک | تعلخو رکروک

 تبون نوحا هظفاح ییئافسو نزاخم و نابلیا قلنابسا هدهناسرت مدقزا

 هناش کک رس تاکرح هلبادانئسا هغاحوا یسهشاط دارکا نایک

 هدب رع حظع هبا رایج وط امد یتح بویلوا یلاخ ندهناراکتواقشو
 ندنفرط تو راقبح هع زانم طا رلیح هرج جد هرک وب ۰ یدبا اقا

 ۰ ردشفلف فرطر اغوغ هلنربع كن رطبا ض هله و شغل هراب مدآ چاقرب

 ندنعدل وا تفتلم هدا ز ك یقاط ج هرجو یحم وط هسیا هداناو

 هماقارلنابساب یعاشوا كلرتوالیفک هن را رب هللا درط هساح یراتکلع راد رک |

 نانل واتریشابم هما ا هد ها وط هدننحر یس هنس َ س ز و وا ۰ یدال وا

 كم وقف ر هاش ها و ماتخ ۵ دن ابعس یمهنسر قرف ويسا ترصن ماج ٠

 ۸ ر رک نوک و یز 3 عا هدد ا ا ےک هدنف ط ل ص a ع یک طا و دف رط ۳

 یتفدرظن یرلمامروس تافتلا رظن فطع هلوص تور و مالس هرایګ وط

 هدقلمالسیک يعیدل ر وب ناجا هرس یاناطع ما رم رو ۰ یدسا تلخ

 كينیمرکب هرزواقفل وا ےسقت هننارفن رل هطروا راسو كيشب هئارفن نانلو

 كيشب نوا هن رکسع یه عو كم یجرکی كلذک هن رکن یک وطو

 یکیدلرب و را هبطع را دقم تسانم4هرب ا 3 روماموهراکس و قالوص و شورغ

 ۰ یدلروس ناسحا هبطع و تعلخ اص وصحم ید هب هفلق ر وق رک هدهرص
 قرطور یرلناص روق ناب و هلغغ و هدا اح هر و« رکا كنوامه نفس ۱

 ندنرفدلوا هدکعا راسخ ثارا هلحاوسو رازح ضعب قرەلو لاح

 . ناثلف هداما هلیفلغوبشاب اشاب هاربا ندناریمریم نوجما لحا وس ٌهظفاحم
 هنیفس هعطق ترد نوا ًاعج هک تورق زوتطو نتفرف یکیاو قاق جوا

 تکرحیاشکنابداب ند_نهاکشس شاطکشب ینوک یحزوقط یعرکب كنابعش

 اشابیمعت قابق یقیدلوا راوس كناوبقدجا یلرصم ندنراجما یدیارلشلوا ||
 یا و یرلب وط بود یک مظعا ردص تاذلاب یدروت وا دم وق هدا ۱ 1

 تاب ِ یدل وا دےہقم یدلشیلاح هن صل ردو نوکنوا هلا جارخا و

 كنادوقدجا ۰ ردشلتروق هلکعا كب رګ ندنرب ر ەسا د ا
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 ما
 دع هنن ا هلا ندنغیدلوا باطخ لباق جد هک نالو یک زاب

 ۰ نیل نیبعت ی زاب مان دسار

 ا یوا مادا ا مارف هنسرب و یف ه هیهات وک امدقم

 ۲ ماد “| لباق هدهروصتم تاحالصا اغا نط صم هدهد یاب یوبف نانل وا وفع

 . ۰ یدنلوا بصن یثاب یهر یوکح یعند كبجر هلفلوا
 | ًارخوم ۰ ردشماراب هشبا هدهبربخ عفو نالک هروهظ ابقاعتم عقاولای

 ۰ ردو اشاب هدهد نالوا رب قوچ كبو رب زو

 هدقبسا رود هل غل وا شمنج ندنرغچ يڪ نص هداي د هشاتط

 هن رافاحوا یصععلو ی هربخ ی رایضعب ندرلیهایس نانلو هدعلدوانرا

 مور هرکو یتبم هنکودا شلر وک هداف هصبا ندز وو ب ونلوا قالا

 هلاحرت و كينالسو نب تل وو نی رز رپ و راصح هجالاو لیدنتسوک هدیلیا
 هزتسلسو نک هقودو هردوقشاو ناصیلیاو هن ولدو یرخواو بوکساو

 هيهات وک هدننهج یلوطاناو یربفاصتس هز وو اسیلک قرفو نمرجو یلویکیو

 یرغذاکو یوا ناطاسو بحاص راصحهرقو هرقناو راکدنوادخو اشتنمو

 هنوفو نیدآو دیجو هکتو ناخوراصو یسرقو ینومطسفو یلو و

 | كاجو هیساماو ساویسو یرهشریفو رهشقاو رهشیکب و هدکیو هب رصیقو

 | لیاماو هیالعو سوسرطو هنطآو ریکب رعو یکی رودو قوازو و مروچو

 | هن رفاحوا یجمشل و یجبهریخ یجدرلیهاپس نالوا هدنرافاصس كجهريب و هقرو
 ۰. ردراشفلا هماظن تح هلباقاحا

 هب هناسسرت اید مظعاردص ل وک یک درد او یعشب كيحر

 هناسرتو شمردنا هرګ یرلنوامش نیتفرف هعطقیکیا نالو ماتخ بودیک

 ۰ ىدا شمردیک رلتعلخ هرانلک مزالو شعر و راهبطع قوج كب هنفلخ

 یدراو هبهناسرت هن مظعا ردص ینوک هبنشراهچ یحر یمرکی كنابعش

 | هنسهلعوسدنهم ۰ یدردنا هاب رد ینوامه تورف هعطقر نالو ماتخ

 | .یلغوا زسسقال وق یرظان والدم ۰ یدر و را هءطع قوجك و یدردیک راتعلخ

 | هتناعل هناسرت مدقهزور دنچ بونلوا اشنا هلشفرعم انا یطصم یشاب یوبق
 ۲ | عورشهنساشنا هدنسهنس زکسزوتوا ۰ یدروک د یتورف نالوا شاک

 ۰ ھن رار ناق و دننسا هناسرت هلغلوا مات نوک وا ید رببک ضوح نانلوا

 ¥ سدنہمو $
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 هك دی ز وت وا یدل وا تیقت ها هدشلازو وا ۰ یدلا یسهاب یل وط انآ ۱

 هوش زره هلیتیاعس تالاحر ضعپ نالوا ریکلد ندنعینشتو نعط كنسودنک

 اشاثو یدلروتک هنداعسرد هلا قالطا هدزکس ز ووا ۰ یدنلوا ی

 یدلا یسهبان یلیامور هدزوفط زوئوا ۰ یدلروم هيج و تباقن هنس هدهع

 تدم هنسو ۰ یدلوا مور ردص لمفلاب ه نی م هدس قرف

 لع باصصا ۰ یدلیا هدودعم ساب فنا لاکا هلاق نوک رب هل کت یس هيف رع

 رورغم هذ ربیدن و یأر تلاصاو روهش هلا ِ برص ندقراعمو

 ( هلرفغ ) ۰ یدبآ بد رز لد ۾ ھ نکشلد مه یسەرواح

 هک هب رکسع داوم

 تولوا هدالما هب رکتسعو هنکلم تاحالصا ضعب هینس تنطلس هدا تاو

 ضصضوصللا لعو ندنرلکدلک هدا ضازنعا هرایش یکی هسا سان ماوع

 یو ها لک دامو ندنراقدلوا ید ها ركع نا دا رای رک:
 صاوخ لسم ىلاح حالصو مان هللا لضفو اع راز هاکل رس وك تافتلا

 بولیروک ندت صم و لاح باحما یربفل و هدنشاب شيا كنالعنالوا ماوعو

 ندنو جدیساروتک هنعضم ماقم كندنفا رهاط هداز یضاق الاب هحور

 صوصدا لع هرقاح وا رکیدو شراق هراب ر ےک ؛ هدر و ۰ يدبا یاب

 كعمدآ ماف هلادحا هنفر رب رکبو هدنخلوا تالا هد و ۳ ۲
 هدقهل رمضاح همزال بابا نوحا یراتوفونارسک هدربدقت یرافدلوا

 راکفا قرهلوا رازیب ندنساحان عاضوا كراب رکي یخد قلخ ۰ ىدا
 هود امز نوعا یمهیرت كابقشاو هلغلوا هدنهنلع یا وا

 ۰ یدیشلوا ادب مات دادعتسا

 ضعب هدلالخو راد هنلاوحا حالصا كنابش اتکب نامدود كلذ ىلع ءان

 هرزوا قالوا تاحالصا ةمدقم بولوا ءدغ وا هرک اذم هنامرحم لا اقدصا

 هد وا عفد هفرطرر هلبا هلیسوررپ یرلیضعب ندنرلیشاب داسف راب ریهکی

 ندقل هتسوا یرب ندرلنلوا ضرتعم هج ولشاب هه ولطم تاحالصا ۰ رلیدبا

 نالو یتاک ناو د ی ا ی رصکب ید یرب کیو یرمضح قاحوا هلک

 قحا بونلوا نن ندر یسیکیا هدالوالا یداج رخاوا هلغلوا یدنفا دم

 شاب و مادعا هد رب یعیدرا و هه وا هوس لو تز ضم هدن ساق ڭى | 1
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 ۰ یدلروب لصم هلیئرادص یلیا مور لعفلاب هدشب نواو هلیس هبا یلیا مور
 | تب و لدبت هدنوررم نوک شب یرکب بولوا مالسالا می هدچوا یعرفی
 ]| هدنسهناححاسو هناخ وربدتقولوا ۰ یدلو عوقو یلاصفنا هلببیس تنطاس

 ندلو سبح هنسو هدلاح ینیدلوا هدکلیا مایا راما قرهلوا مزو ززعم

 هوفو روقوو علح ندف راعمو إع باصعا ۰ ر دنا تافو قرەلوا راع
 | هدنمره مایا یدیا تافصلا ح ودم تاذرب نیتم هدالا قوف یمهظفاح

 | | یراق هدنعتومو رب ولکبات یرلماعط ےضهلا یطب شع: هلا شی ورچ نغور

 | یک تماجحو دصف نوجا تعص ظفح و رجما هساک هساک یراوص یلزوب
 | تولوا هدا یروعشو هدنلو ییعع نکیا ردا ربهرب ندرببادت نالوا داعم

 | لوصا راستخالاب زمک یا هرزوا یغیدنلوا تیاور ندنفلخ یم هناح

 ۲۱۱ زا مور ازا مه شیرهای نابیتقا مو رم
 ۱۱۷۱۰۰ یدیشمزاب فی رش فصم ردق نوا هلا قیلعت طخ صوصخم هنمودنک

 | قرهلوا علاراد م زاع الاب هجو رب هدلاح یغیدلوا ز وام یبشاپ شقلا
 ۰ ردشفل وا نفد هدنراوج یردب هدهربطخ ناک هدنحا رایعفدص

 جد یدنفا قیدص د نالوا فارشالا بیقنو یرکسعیضاق یللیا مور

 | اش راد مزع یئوک یحصزوفط یجمرکی كلاوش ندنتلع هناثم یتیدلوا التم

 هکبفرام هداز اشایدیج لیلخ یکلرکسعیضاف یلبا مور نالوا لصمیدلیا

 یدنفاهللادبع قحرانات ندنراول هاب یلبا مور قد رش دنسم فارشا تباقنو

 ۱ یدلروم هبحوت ه یدنفا دیشر دجا هداز

 | مالس الا ج هعفد یکيا هدنرصع ثلاث دجا ناطلس هبلا راشم م وحرم

 | كندنفا هللا دبع هداز ها نالوامالسلاراد مزاع هددنلا یه رکی ز و كي و
 ۱۳ کا ندی ردم راک هدنس دنسزوفطا ناسقط تولوا یعودخ
 1 | یس هدعتلا ید ىلا شع زو كب ندنبلص كندنفا هلا دعس نالوا

 ۱۳ روا ير رد لا ا و دلو ام ی ورق

 | شلا یسهباب همرکم هم هدوعلا دعب تولوا یسالم راصم هد ہتلا یمرکی و

 ۱ | یسالم دون هچر بحاص هليل وا مجق هب ز اج راطقا کش رک و

 ۱ ۲ امنود هزکصندک دنا تم وک ئا رجا دا رام هدلن یازکسنوا تولوا
 ۱۳ ین لوناتنا اار فارشالا بش جر زوو اھا تدوم

 | هدشب زوتواو ۰ یدلو عوفو یلزع ندتاقن بویمع قوچ ید.اشلوا

 هک یلوطانا #۶



 م . ر ۰ دنع ع ۰ یدا انشا ضد رب نوو هاب هدمو رو ۱

 خ یدلروم نیدعت و بصن یشاب ج یدنفا جن نیسح ناتلوب یا ا

 یدنفا مار قطصم یلوطانا ردص اهاس ید نوک یس نوا كنابعش

 ۰ یدلیا تافو هدلاح یعیدل وا هدنشاب شع

 كوب تولوا ندن_یلاها یسهبصق دن وا لصالاق هلا را موح

 لد هفراعم لیصح هلا دورو هتداعسرد ېک یدنفا لیععا یردار

 روهشم طاطخ هل صاع یدهز یدنفا لیععما یردار ۰ یدیشلیا دوه

 تالام هدنتعنص قاماسرو هدننفره كطخ هیسیاهچر بحاص بولوا

 ایت هزابنک دالوا قرملوا هعاض بحاص د هر 0
 یک ىدا دیدار تاک ۳ رو یدنفا دم یح زاب هان شام و طخ

 اب كن راتضح ناخ ےلسو یدیشاا تیسابن» هناوذ

Ê 

 فیطلت ها.س ور ثللس ردم هدکدتا ده تواب نی ران واست رب وصت ۱

 یلعت هدنکلهدا زش كس ران ر صح یلدع دو ناطلسو یدلروس ۱

 ریلصم نوا گن مر هدنرلن وامه سولج هلسمانم قفل و هدنتدج

 هنردآ هدزوفط رکيو ینبولوم ریمزا هدنرد يركب رو ا ۲

 هلبسهباب یلوطانا هدشب زوتواو لوبناتسا هدجوا زوتواو هکم هدر زوواو |
 همس ول ۰ یدیشل وا رورمسم هم ر ادصا یلوطانا لعفلاب هدزکس زولواو ۱

 یکهدن را وح 1 وق رخ زو هدف رط 2 رک هرف هرزوا یلصو .هدشنافو

 ۰ یدنلق ا كس ردم هدنناب هدعد و یدنل وا نفد هددص رع

1 E هر N: 
 یدسنفا فراع دمع هدازب رع قیسا مالسالا حس ینوک یصتلا ثالاوش وها

 ۰ ردشطنا یتاکدنز قی رط عطف |
 یناطلسماما ردقهنسر یرکی هدنرصع ثلاث دجاناطلس هبلاراشم موح رم 1
 هدازب رع ندا تافو نکا مو ر ردہص هدر زوفط یللاز و تولوا ۱

 نکیا مالالا :دزوقط ناسقط هدلاح یښیدلوا یلغوا كنیدنفا نجرلادبع |

۱ 
۲۱ 
۱ 
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 هدزوقط ناو سردم on : رو و داوم هدنسه دعفلایذ یکیآ للاژو زا

 ۰ یدبا شلا ی به اب دم € A قاعتم و شاو وا یمالم رانف رهشیکی ۱

 یمهاب یلوط انا ا ب ولوا یسیضاق لوبناتسا هدنرد زویکیا |

 هدج وا نوا 3 دنا یر کسعدضاق لوط ایا لعهلا 3 زویکیا ىدلا |

 ۱ ۱ كم هج لا بحاص ۰ ردىم ودحم كن درو ا هللا ءا طع دچا ندا تافو



 اب قاین رد 1 اد el ا ا

 یرسکب ه دعد و هحا نت ۳ او راضحا ییایلسهرق امار دا اغا

 | هددسیا شما ۹ هیلکلاب هدک دلیا قاطنتسا هدن را ههجا و٥ یعحاب و

 ۱[ هراکنا قردنل وا هني اعم لع سوت اوف توراو هن AE هلع رش » 3 ل

 ۳ ارنحاود مدیا كحهر و رح توراو هلام باب ۷" ندنفیدلاق اع

 ۱ توبجرز ها راضحا هنن روضح یدنفا رادزتفدیسوناوفو رارفایرورضو

 34 هعطق جاقر هلبا رل وتلآ ندیارومظ قرهلوا ندنراسنج راحو زدلای و
 | هب هناح ! رضا رهلک لداعم هشورغ كم یللازو هدقدنل وا ی دا دعتاسن یلح

 ۳ ناهید و وهیطع رادقم تسانمهب کو هب یاب ۰ .یدلردنوک

 | ۰ یدلاق مورح هلتهج یعددلوا شما رامتخا

 لید هدیعلس رود یلوا بحاص كروکذم هناخ هروک هب هعقاو تاقیقح

 شغل وا دعو درط ندهناهاش راد رم ا نکیا ندنراکصخ

 1 قرهس لوب هدناما ملا و تامدجخ صعب ننس ک مان یلغوا د وان را نالوا
۱ 

 1 ص ندک دشا نفد هارو قر4 راح بولاح ی هرو ذم لا وما

 "ِ 1 راز ن هنس 4د وز هد هسا شمراقبح ناملس هر و هلغل وا توف ترا والد

 ۰ ردشالق مورح ندهدافتسا دوا هلتهح یکیدلیا

 رخا دعس رتحد ر ندب راب رهش كا بلص ینوک یھب نوا كلاوشس

 ۱ توط نوک جوا دا تعمر و اا ریست ناطلس هل دام بودا دل وت

 ۰ یدلدبا یکلنش

 ڍڳ نایعا تایفو

 | هدنس هلا حاس یک یهدنراصح لیا مور یدنفا مار دمع یاب مس

 ىن یلاص یجزکس یمرکی كبجر هدلاح یعيدلوا حاصان وریندندمرپ

 1 ۰ یدلبا تابح حاز مخ رصعلا دعي

 كي كردیا فراعمو مولع ليصح هدنابش ناوفنع هيلا یوم موح رم
 اماد هیدفا قداص نانلو یشاب مو سردم هدزوقط زویکیا

 توف یردپ نباق هدن-سهنس یدب رکی و ینا مجم هد کیا نوا زویکیاو
 و شلوا یسالم هطلف هد زوقط کاو یاب م هذ رب هدقدلوا

 اع ۰ یدیا شلآ یسهاپ لوبناتسا هدنسهنس قرقو همرکم ٌهکم هدنرد
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 مدد زا كلذ ىلع ءان ردا ض ارعاو توادع هقلطم لوهحو شضارها

 اعم هرز و | یعیدل وا قطان رحم 2. راوت تتک هدهبناعع E ب وم ت تلود

 مزال 4 ودنکو ن ارود یسرادم هدیل و هلع بص ازم صوصذنا راکر س

 وفن و هلاحا ه راذدنا ناشنا ی هیلقن و هیلقع مولع هکیلب نون نالک

 ان و

} 

 8 اوخ فظوم كنفنص یرکسعناک هدنوریب و نوردنا هله و یغیدنلوا
 مدق نونآق یرللنا ےہ لعت یداهج لئاضف و لاح اع بت ولوا یرلل و

 لردیا دخا و لصا ویشا مو الاح ۰ رديتر هتسراو یمیدلوا

 تشک تونرک وا هدن رام ییهیضاب ر و 7/0 ,لمع نونف هدنرلتل ود اب وروا

 هن دیا وف كن راتلودو رازعا م ارحسا هدنشاب نولصم اهطق یرانایعا کلم

 عیانص یراک دابا عارنخا هما راکفا قحالتو یر هبءاظن روما رده ره راد

 داحا هللارشت هن راکلام بو ردصاب فرم فرح هسیاراو فرحو

 حاور 7 رازموق لهاح هل رقتو هدعیانص نالک م ز ال هګراو هنتارفن

 لوا هتل ۱ فیلأت ضرع زيه تحاص ر هد راتلود نوح ا تالءو ماظن

 ىە رو س ند وقفو یوم د3دل وا هادی ارحم تور دصاب یی یخ ۱

 یحاص دارا رب ههعاس بولوا كی رش هدنراک هعصاب ضارقنالا ىلا
 ۰ یا ٠ روو

 هدنش رش عماح یژریفد تای همالقا هتک ن الوا دوحوم هداشاو هن

 دعیاعفو ۰ یدنلوا صن هحاوخ ا هرزوا قعوفوا یهرافو ی رع

 كرل e نیم یقاعصسا نام الا یدل و ناسوقوا 2 فرص

 ۰ یدنلق ذاحا ماظن یساغلوا لاخدا هنادرک اش رفد
 هدرادکسا هدم ناعلس هر للیدت شاب كناشا هلادبع موح م یتا ردص
 راعشا سرع یس هچکاب ی ۶ ناک هدنراوح قرش ععاح قشع لاو ۱

 هدکدتا روېظ نول | یسولوط سوناوفرب نکردهللب هبیجاب رب هلیضرغ |
 هدنبلط توکسقح د یاب و لاجعتسا هدجارخا یسوناوق هناخ بحاص

 عانا ولآ لداعم هش ورع كم حب وا هر ندلادح و عار زار قرهلوا زا

 دا دعت هدکلر هلمسهحوز توروتک هب هنأاخ نورد و بولا ییسیقاب اردنا : ۳

 را رسا مک اینک | هسیارلتبداق رشا افخاو مک هکناصو اصحاو

 یءادرف لر هبمهدنا مک یرسو جد یسهجور لزاهلس هرف ندن راک دم هدا ۱

 مزب هلئوس ه هسیک نیقصمناخ ملاح هللا باطخ ندهرهب هنداقرب یسوشموق |
 یهراو یربخ كناغا:لرس اع قدلو هنفد نکیا رردزاق ییهجعاب |

 مس ی
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 ۱ را فرش ارش اا کجا ترد شا هدراهطوا یسا
 لوا نیلحابص هک هدلوالا مسی ر رخاوا نکیا ریو فشک تسدرد
 ۱ سدزآ دج یاخا ی رها: هدهسیا شعاروهط شت آ هد: زدنلاراد
 ۱ نولاک زورف هلمسش روکذم قیرحب یرهلا یدلو ديما اضطا بوشش

 ا ا لو ا وری قابو نم اشو وفزق قاحوا نالوا دابسف
 | هعوقو روع كناخا نطصم ياد راج دبس نالوا یسیشاب هطوا

 ۱۳ ین قغ رر ندر ےک دعا انهلاو ی یفیدل وا شک

 ۰ رایدنل وا
 تول وا ازغو داهح هضب رف يافا یمهفیظو لوس لا كنهبعالسا تلود

 .ددلاح يلوا یسهیطق تعاتطا هرنعالا لوا نا هنا ساشا سا كوب
 | ۰ رابدلوا زیب ینیرادحسان هلکعا البتسایادانو لهج ییلاهاورتدندمرب

 | ندرلندام نزود قوز و نالوا یراح هدنرندب وید نوناق ید راب رکی
 NS هب دعورمشم تاماظن نالک مزال هحرکسع هلتهح یرلکدم هک

 ۲ ندنییدلبا تدنن هرکسع مظتتو ےلعت هناهاش تاذ ۰ یدرارویقاب هلبا

 بواب ر وک ندلاح تاعا كا هلازا ییلهج كفلخ هنر نکم هدرا لوا

 كن راترضح دعصلاةجر هيلع دج ماما نالوا مظعاماما صاخذیلت هکوبلاح
 ةعالا سم ق رهلوا ربتعم تاتکرب عماح یریسو داج لئاسم ی رببکر بس

 بینم هجاوخ روهشمو شلنا ح رش یتا ید ماسه ماما مان یسخ رسلا

 یرشنو عبط هدننمط یداوف + عن ندنغیدلوا شلیا هجرت ینا ید یدنفا

 ج یچبط هدانناو قرهنلوا راد تا هنعبط هده صاع هن (تعبط هلن وا صا

 ۳ سد رب نیت رر و یدلر و هراقاح وا و هراهناشانک ی رب رم رر هلغلو

 أ هدلو و كنهمام راکفا ۰ یدلردنوک ه هبعرش کاج نانلو ه درلهر.ّذط

 | یهدرلهرمشط ندنچح هبمرب ولا هنن رل ثنا كنولفاح وا هدا جرلصا

 ا ا ااا ر تقام توز زی وکم هتادما رس یر
 0 ۰. یداراشغاراعشا ود نکیعشاش ندننوناقوناک را كزکغاح وا زس

 ا ان هکر بد بوزاب هدارطتسا "هرفقفر هدماقمو یدنفادعسا

 ۱ یب یشان ندلهج یراراب او دف هدکماعا لوف تویفکب نسى رب

 ار و سا تیک ند رک دلی ییسهدنافو تبهامو عوض وم كی لوا

 حالا ندهجوتو لیم هنناح كر وما ییدطب الصا هبن اسنا ٌهقطان سفن

 ٭ ضارعا #



 تی داش کو ی یی تهمت

 ی 2

 فرظال ادبع ندا تافوالدق دن رز وا یرارصا اراب رهکب هدیناخ میلس عفو 2

 تسچ و نالوا یدبعح كن دنفا حاص هداز ی هک و یلغوا كندنفا

 ناسالا قلطنم هاش ام میلح نال ول یس ردم ٹن د اغا راد ق رطلا

 راد هڪګ رج یلق یالوط ندنسلوا اشا رودعم كن رد عسل ندفدل وا

 مدقا ندنو هلتهح یتیدلوا یلاخ ندقلزاردناب ز هدنتح راهلوتموا قرهلوا

 مقاو هد هینتسا هن هداشاوب نکیشلوا الت هیفن دیق هد شودر ردق هنسرب

 قچهلوا ثعاب دنلاعفا :تللفاتبا شم هاا راک ی
 شءردن وک ب کا و و قالفا هدننص غم رح مزد ن ود رازوس

 یغیدنلوا نن هناشک كندنفا یسدق الاب هجورب ندنغیدنلوا عاقسا یقیدلوا

 ۰ یدنلوا ن ه یلوساک دوا و

 یمهب ر كن راهش توافق یرکب یکیدتنا نعطو حدق كالم ملح

 كنالم ےلح نکیا رولیناللرف هلتلاقسا زو نه رانا هد هسیا یلاع مرم
 ۰ ردشلک مزال ىفن ندنفیدلوا نامزو لاحقفاوم ىنا را زق و هلب و

 ییالوط ندنسعاللوق ناسل تسب رس هنهلع ولفاحوا هل و كنا نکل

 لاح ءوس كنولقاح وا ارز ۰ یدا قوج ځد رب.نلوا ن ون الق
 یسهم ر ا ید دینی تیس + یدیشلوا رارم سک ره E رج و

 ۰ یدبا و دوم ال مضاح ی اسا 1

 ياام ا رر كاب بلص یتوک یلاص یجنکیا یمرکب كمرح
 ی ز ةد رہ ( ) ) زع هرز وا قلوا 2. رات E دالو ا دل وت 2

 ۳ یدلب وس ییعارمصم ) ناطلس هک دخ هدم رګ یدل وا

 ا كج هد هنتمامتساو تفع كندنفا مصاع هداز یکم مالسالا م مش

 هد زوج هب ردسع ت عظنت هددسلا ق و تبسر تجوم ی لزع هلنمح 7

 ماعم كناذر نداهتفو الضف هدنسارحا لرمادت نالوا روصتم هصاود

 هحوت هدنتح یدنفا حمام هکلروکص ندلاح باعا ىو هدنیشم ۱

 یو هننشعت یحصج وا نوا رخ الاعب 3 ه دلاح یتیدل وا رارفرب یهاشداب

 فورع هلا تهاشو نانلو یرک_سعیضاق یلوطاتا لعفلا هلا لزع

 نالوا لصم یدنلوا بصن مالسالا مش یدنفا رهاط هداز یضاق نالوا |
 قطصم نالو | یچدوا بل . را ول باب ی وطاا ید یکلر کہ اق لوط انآ

 ۰ یدنلیف هیحوت هبیدنفا كس رهاط دم هدا زاشا
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 | لاسرا یرکسع دوانرا زویشب كي هلبا یلسلم ید اشاپ نایلس هن رزوا
 | شب ورد قیاس ردص ات ید هرکصندکدت هماق بودا لاخدا ه هعلقو

 | ۰ رایدقار یلاخ ندرکسع یی هعلق ارزو نالک ردق هنکلبلاو ماش كناشاب

 | یداسفمور هدننامز كنا هدلاحینیدلوا شمش آ نددح هسیایتایدعت لرکسع

 | ۰ یدلوا مطقنینارایط بها رو ۰ یدلازا یراوز هماق هلکا روهض
 | یدتهه مان یدنفا نایلس ےکح ناو یسلم شو ا اک

 هفمراتیچ ندیلاها هلا قب رط ررب یارایط یراقدلوا مورح ندزو و
 یسیلاو الاحو اشاب اس قیسا ردص نالوا یسیلاو ماش هدعب بوشیقلاق

 قرهلوا هداز كس یدعتو ظ هسا هدنرانامز اشا نطصم ین الب نانو

 هسا یلس سدق كناشاب نطصم ۰ یدقبج هقوبع یداب رف كنىلاھا

 ۱ | یسه رف محلا تاب نا ابا یدعت ددم هارف یک هد سدق فارطا

 | یتسلفاب توعار رش جاق رب هد هعلق مسلم هلعمیچ ند تعاطا یرانابل سرخ

 || هدکدنا باتش هتکرح هن رزوا معلاتب باحتسالاب یتقلخ یسرادو

 || یراغادس یراوبق بورک ههعلف كردنا ذاا تصرف یلاحو یتارف ولرب

 || یلاها هد هيا شل مایق هندادرتسا كنهعلق بوئود وریک لستم هن رزوا
 | زکلا ود ردقو یموزا كرکسع هزب كدروک یدعتو ړظ قوچ ردف هنآوب زب
 هماش هلا عنم ندلوخد هب هعلقو هرېش ییهموقرم رک اسع بو ویلا یل سلم

 طب یتقشمو تنم یرلکدکح ورڼدننامز اشا فسو چكو راشعا هداما

 قطصمیسلاو ماش ۰ ردراشمردنوک رضحتو مالعا هتداعسرد هلا ناب و

 | ۰ یدلیا ابا هلام باب یی راکدلیا نایصع كنسيلاها سدق ید اشا

 | اغآ نیسح ندناروشمسو ستم انآ ی یلد ندرابشاب یحویق هیلع ءان
 ۰ ردشه وا نیمعت مشابم نوحا هماقا ى 1 هب هعلف قیاس یف اک

 ن و اا ر اب نیش زا رکو یم هم روکا اضف
 ا ضعدندنفرط ىلاهاو لردیک 4 یلاع تاب یدوا بواک 4یدنفا یس وه دیس

 ۱ ردض یاد یرنضخم هلردللب وس زود دبعشاط هدنفابسن تاراذتعا

 | ۰ یدئلوا قن هناشک نوک یصتوا كمرح ندنفیدلوا شلبا عدقت هب یا
 | هدلوالاب رلالخ ندنکیدلیا دراوت رت اکش هدنفح اشاب یطصم یلنالب نکل

 | هیاشاب قح لیععما یسبلاو ساویس اقاس یتلایا ماش هللا لزع دوا
 e ردشفلبف او



 زی با اب ی وا سیا و ی یاس

۳ 

 ین ها سم نت
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 دنج ندعورش هومتو راشماک ههه نوجحما یاقسا كناشیلام ی
 ۰ راشمردت|لیطعت یان نما هلبا كن رک یاسک ضعب ندلفایسا هرکص زور

 لرلناقرهنل وا صیصخ ناعم لح هڪ رفا هلا رابنهرا هدهماق هن رزوا كنو

 هرز وا قهل وا نادشسا ند هیلعتل ود یص وصح یرنلیا ري یی ر ەصح

 ریت ما هدهسیا شلتید ران وسبا ريم فرط نالوا دنا هنن راودنک راهور
 نامزوا هسبا رولب روشود هراکنرف زوس هقشپ ندودلوا یز لباق

 هيس هن ام دماق نیل هترابا و نویلبا نالوا مکس و بلفت» هدا وروا

 كتا ریت نامرف تج ور نا یھ هنلاعحا قمرافبح داتا هدسدق

 هسدق وللوب تلایا رود شاپ فسوب جک هلفلروب راعشاو رما یسارجا
 و نزدعح ردو نوک ا قرلوا هداعلاقوو هد ریش حج راخ تودیک 1

 راهم رد هلاک كنان هر حرص ندقدنل وا تموادم هريل 9 یتیدل وا ۱ ۱

 زو دن ورد دعلو هرز وا قلوا هزدلبعم كناغا قطصم یلسلم ا ا ۱ 1

 نوک یللا ندا * ىنا تدوع هماش یمودنک بوغار ریه رفت

 نورد ها حارحا ند هما ودرو دا ضرع هرلمرح گی ماش هدنر ور ۱

 دن رزوا یماوغا هلرلنرا یتارفن ولر هرکصندنرلکدردتا هماقا هدنالحم
 هدن رک دلبا ید صد دما دعا ییناجرت مورو یهلعو رسشایم بولاق هعایا

 زونردو ناجرو سشابم و مايو هب هعوا دم كده تارفن یکم دنایعم ناسم ۱

 راناکد هدف رش سدق هاکعا افتخا هدلع رر یرلات دوانرا نایتسرخ ردق

 مور نکیا شلوا لوتعم یزار ندهل-ع هدف رظ نوک نوا شش و لوفعم 1

 تنوکسهلالتخا هل رللوب رادفرطندنابعوندفانسحا هلبا لام لذ یسهشاط |

 : مان همی رذلاجا نده رابغم  رابکسالا یبل ابشان تو چک و
 ع ورش هرب هلکهردن و دلو هب ر کس یراوح زوسد لرد قدر

 هلکعا فلت ید ر ند 4 زاغم یر ندلفابسا م زور دنچ ندقدنلوا ۱ 3

 .تولقد راسسدق تاپ بول وا I e نوک جوا دان اعم نالوا اغ ور هد هایم ۳

 هدنسادلک ییهرا عقاو هد رهش حراخ یردو یللا ندنرلنلک ویا هلغل وا 1 ۳

 تعاطا هلا كاا ییاسلک راداما راد هعد ردلاواو سام هدن راک دلیا نصعح | 1

 ۰ یدرخفلبق تسظا وم هیات صا ضراعم زاب هرکص ندکدتا مادعا یرلنایلنا ۳

 هیجوت هباشاب ناعلس یسیلاو اکع یتلایا ماش هلا لرع اشاب فسو چک ۱
 یساهدتسا كرم ور هدف دل وا كح هدنک تولا ی ی هعد رذلا وا هلف وا |[



 1 1 هدرب ز یروض یدلژاب توتکمر قرهلوا یسهماخ را

 i e ۱ ۰ روش وا هوالع

 || نامش لالخ قرەلا یهارجرخو یني رلهءاناوج الاب هجو رب اضر ازریم
 ۳ سا یتیم هب هعلاطم هره دوګ دوخ نکنشعا عادو تولک هن یلأاع باب

 2 ۱ ۰ ردشلبا تدوعدیملادعب هللا توت ده رک

 2 ا ا ا ا ی ای تولد اا
 ا ناو هکنوچ یدیا هدکشا للعث هدا رونا كطرشوب نکیا حرصم

 هیسور هلا هیلعتلود هلهجو ىج هنلوا ناب هدرز بورلوا فرطر زونه
 1 4 هبآ تالا صم و هاب هنهیدل وا ادب تدور ید هدنسهرا لود

 | كناتسدرک هلیسایلوخ قعاف رب زار ندنفرط ناتسفرت ول را ارتا

 ل درو ج لا ندنسهثل# ذی ولا رک ذلا فلاس

 6 یتش عیقو ۷
 ٣ تا تاس ای : کج OSE ج دھر یشا ف رش سده وری دهر

 : ملس ناطلم زواب هک هل وش ۰ زدم مزال صمت هدمها دد و ندنعیدل وا

 شمروس هماقا هلیمات ظفحصسم هنسهعلق فر رش سدق كن راترضح ناخ

 ۱ ووا ربعت یتارفت ولر هرلاسدق ندا دلاوتو لسانت ندنارف یرافدلوا

 ۱ تح كطباض نالب ردن وک هلممات , ییاغا یرهکب ندنداعسرد ورندهن وا

 ا ۱ امر نوسلوالاو لرو سم Rl رارونل و هدنسهدناموق

 ۷ ربا هدافبا رلثا یا ندرااوز ندیک بوک ندونلتللمو, رازعا ورفرس

 ۱۳۲ اینک ناف نارا ا اصن نارو فاق ته رخ سقف + فدا
 ۱ | ندنفرط یسهقناط مور هلغلوا قزح هدنلالخ یسهنس یکیا یعرکی زویکیا
 ۲ | هعطق ر نوجا یریمعت هرزوا یسهیلصا تژیه هصبجوم اعدتسا نالوا متاو

  محرلادبع هدازاشاب سالا ندنوبامش ناوبد ناکحاوح و رادصا یلاع نامرف

  بوراو هش رش ماش کب محرلادیع ۰ یدیشفلیف رایست هلمشابم کب

 شا رف سد دلبا ذا یدلووپ نداسشاب بو تك نالو لاو ناسزوا
 . بولوآ كس . رزوا ی ما دا دلرامور قعحا یربصت تن هماق هد هسلا شەراو

 رد وا یرلذح جد كن هيك رفا فا وط هم هقن اط ییمرا هسا هدو

 ما كد هبج وا لیصحت تصخر نوعا کر اشم د ءلرانا هدربمت ما

 س عاقاو عامطا نام رد نوا يراد هاریعت



  Eتوس ات ۹

ls 
 هل راتمح هغظوو ینعمو الما رد ره ندنموفم رب رفت كندنفا دا

 هجرکا هارد وخ ضراعم مارلاو اعدم تانا هد هسا یواح ی هم اسم ضصع)

 هاش و مدنبهدام ناس درک تولار ا نت واوا مهفنم یغیدلوا شعشاچ

 سفن هد نما یادتا كنتاندح دادغب یرلکدتا رابکتسا ةتشر سو رارصا

 دادغب ولو هد ولاق راحانو قغاب هنغا رفا هبلاقر نکما ام هد دادشب

 درد ییا نایک, هار نون را ا
 ه ولنارا تولود هدادغب هن هدوعلادعب و قلوامزام نادنسالا یک و

 را رکید كن هر وک ذم تاد جوکو چ هنسانعم قماقار قمه وطرب

 تیاعر هراصوصخو نکیا یتی رومأم ةمزالو یتمذ ٌهفیظو قعثلاچ هنعفر
 نيهراوخ دنت صح” رولوا هلتم الم ( را خرومل ) هقشپ ندکدعا

 كهيلاراشم یلاو هج هويش ( بآ رخآ ردبا هدنکرب یثک رس تخرد )

 تسد یتیرامتخا مامز هلیطسب هن تامدشو هنیل لاوفا ناصع یار

 دسها دام و هرزوا یفیدلوا دافتسم ندنمالک نکیا یف قلا هربدت

 دانع دب رشت هللا هنایآر دوخ "هاءاعم بويا تفدو نهذ فرص یحد
 رهس,دعاق (یتعلابلاوق ظافلالا )قيقا ف ۰ ردشفل وا ضارتعا هنکیدلیا

 هلا ریذیلد ظقل و تباطخ هللا ریبعت نسح جد هسدا نعم دوصقم ندمالک

 شا شا ی تا هدرا هسف تروا

 یسهدافاوكبس كرب رقت رک ذلا فااسیک یکیدد كندنفا دعساسد وأ هعقو

 )٩( هدرز انیع هلغلوا یواح یلیصافت كنشک هدیسنا لقد ,دلو

 ۰ رونلوا دارا هلیر
 هدلاح یغیدلوا ریکلد یلاع باب ییالوطندنسهداعا هلمجول وا كندنفا دعسا

 اکتشا ندناصو-صخ ضعب اضر ازربم رک ذلا فلاس یراذکتحص» نارا

 هن رزوا كنا ۰ یدرب و ر رقنر یواح یتسامدتسا تصخر هنندوع هلا

 هدسضب رعت ماتم یمیدنلوا هداما نب سکا تحصم تی ور كندنفا دعسا

 ل ربص وصخ یکیدلبا ذاحا هنا هفارصنا یامدتسا راز هلا نا هنسودنک

 هنسودنک بوتکم نالی زاب هبازربم : سابع نداد واح ی راباوح

 كن دنفا دعا سد ون هوقو هبا زربم ا ید et میش فرط 1



 ۳ E O چی ° ر ا ےک ا هم

 در 1 ۱۰: # و
 1 ا یوم نانو هدنناب اتد 7 هرز وا لر و درس رب اد دننکح ر و

 1 یسلاو دادغب و یمجو هن ر ند راشاب هلادبع و دوم | كوکرک ندنفرط

 | یبکیسلریدلاق ندفرطلوا كناشاپ دم نانلبق رومآم هنسهظفاحم كنسيلاوح
 | یلاخ ندهلخادم هناتسدرک كردا تقو راما هللا فیلاکت دمعزا حراح

 ۱ دادغب هلکغا صرعت هنفرط كوکرک هنسنع هسلا اشاب دوم ۰ ردشمالوا

 | قردلوا رومأم هنسهظفاحكنيلاوح لوا اشایدجح هیلایموم ندنفرط یسیلاو

 1 | دوج هده سا شا فرصتو طبض یناتسدرک هلا عفد ییفاط اشاب دوم

 ۱ و رک هاکع |قیفح یعیدنلوا قوس رکسع یک ندنف رطنا ربانوح ادادما هب اشا

 | نوع ادادماهاشاد وج كن رکسعناربا ۰ یدیشلباتدوع هک کرک لر هلیکح
 یسلاودادغب ندنو هلنهجینددلوا راغم هدمع صن یسعا زواګ یدودح

 ةتشر رس ځد ی هدامو لوا اهد ازربم سابع نکیا كجهدیا تیاکش

 ۰ ردشطا تناکش

 كعيوسهللا رومأم كح هلکندنفرط نارباو كلما هدامقیتص تلذیلع ءان

 ازربم سابع یدنفا دعسا ىج هرک ذن لوک اشاس هداز یثاب رازاب هرزوا

 | یرلناتسدرک و كعا فرطرب هلا قیمت فالتخا یهدنسهرا ییسیلا و دادغب هلا

 كنایاربا یتا ج وا مان باهز هللا رررحو یوکو هينا یتعب
 درص وصح تب رومأم هدنلئاوا هشاس هنس هرزوا قمراتروق ندنسهلخادم

 تدم یلخ توراو هدادغب یدنفا دعسا ۰ یدبشلردنوک هدادغب هلا

 راشعا رادتا ههرک اذم لرهلک هباروا ځد یرومآم ناربا هرکصندراظتا

 هش رزوا قیلکت كن ر 1۷۹ نارا ندنشدلوا لصاح ین ر هد هسا

 | هلرلرومأم كنا ندنغیدلوب هداروا ازریم سابعو بوراو هزرربت نامه

 | ۰ ردشامهلوا لصاح هان رب ځد ندنو بوشریک ه هلاکمو هثحابم

 | ندنعاجس هیناهلس هلیءان یسهداتعم موسر قالیاب ازربم سابع هکن وچ
 | یدنا ریاغم هدمع صن هلا و بودا هبلاطم وکر و عوطعر یونس

 | یسهنسرب قرفوبشا هللا تدوع لر همهر وک شبا رب یدنفا دعسا هيلع ءان

 ۱ اک ۰ یدلو لوصو هنداعسرد ینوک یحدرد نوا كنلوالا عب ر

 ۰ ردشلیا عدقت رب رقت هعطقرب هیلام باب هدننص یلیصفت

 | هیلایموم رومأم هک ږد یدنفا دعسا سیون هعفو هدنماقم ضارتعا هرب رتو
ً 

 چ دعا



 E قرەلوا داسلاقوف هاب هدیدورو كناضر ازربم ۰ ىق و

 تس

 یدیشارب و تال وک ۳ هدزار هدنل و یادتاو شا رف و ۱ را هناخرب

 ا دنا ایا سا ماودلاىلع هدیااضر ازربم ||
 هدر و یدا لکد یلاخ ندععدصت یی لاعبا ها رلامدا اعا ماطر د ۱

 وا هیعاد هاچ هلبساطعا هاب هن رایصعب ندنس دفن مور داری 1

 ی ره زح هلیساطعا هتلناب هنن رلیصعت ندرلنمرا دوا ًاسایق ۵ رافدنل و 1

 هعزابنم هدامر نابینا قبس یلاثما هنادیم هلکتسیا كعا لیصع ودنک |

 ناب 4 هد داعس رد هلتمح یتددل وا ی اعم ندنفرط قلودو ۰ یدب وق :

 سو 1 هجو ريغ كنغوج قرهلوا روبحهکب 8 ندننمص كن راحت نارا

 كلذ ىلع ءان E یدشعود ندراشعا ید هد كرانا 4 :مح یتیدلا ۱"

 a روش وا تدار کب : روىملروك مراشيا مب ||

 راغ هطورشو دومع هد زکفح هکدتا ۱ هاکب و هاک ود نوسلر وَ

 ولو رون روک لحګ ان یزوس تدوع نکیا قوب یتیدنلوا هلماعم هن وکرپ :
 8 یدا هدکلرب و راباوج

Ck 1نانل وا دفع هد دنا ولنار ۸ هلا هبلعتل ود هرزو ۱ یتددنل وا ناب هدالا  

 نات درک و هنن رافرط ناتس درک نالوا هناقاخ دودح لخاد هد هدهاعم ||

 ١ هیلعت) ود هع دق دودح و قماش وا ست یارحا و لوح یراق مه قاصس 1

 ی ام هاربا لود م دادم لو هدا ر یا رک تولوا هدنلخاد ||

 ارابتعا ندنخ رات هطاصمدنسارقو تایصقو اضقویضاراو عالف هلقطاب نالوا |
 ندنسیلاها دودحو قفل وا ملست  هیلعنلود فرط ردق هنماتخ نوک شقلا ||

ا دھر هلا ازربم سابع هدازېش هدنعوقو یعازب یی دام 3 ۱
 هدب راهب ايه یسلاو د

 ندناریمریم یفرصتم یناصس ناباب نکیا حرصم قوا عازن عفد هرباضاب
 یفیدنلوا هقالع عطق ندایناربااشاب هللادبع یفرصتم ناباب اقناسو اشا دو |ا

 0 وک 7 بوج یب یمیلاو : دادعب هدلاح

 هبقالشف و هبقالت وا و 3 لسو 94 ی ا

 هیلک غلام هنیسودنک یونس ندزغاهس ناب ته وا قلوا ید

 و



3 ۱۰۲ ۶ 
 | قرهلوا لخاد هنوبامه روضح بویک تعلخ هلهجو یلاشا هدنوپامه ناوید

 1 | نوتلاو جلت ىل همع,ف ره وح ددعیکناو یط وفیلسالا هطف ال رب ددعرب هرس همان ۱

 ۰ یدلبا مدقن هرزوا یسهیعرم "ءدعاق یسایاده نالوا تّرابع ند ەقستاب

 ۶ نبحا وم ) ځد ( ید فول لا ص یحدرد یجرکب لكنال والایداچ

 ]| هدندامسرد هدنوامه ناود نانلوا بيتر نوجا یالتا هکلب یساطعا

 هلالوخد هلو امه روضح یسجلیا كنلف نالوا شک هرز وا كعا تماقا
 ۰ یدتا م دم یسالادهو دمای

 بلئرت نوجا یجاوم نیطسق ینوک یلاص یحز وتط نوا كمظعم نابعش
 غلاب نیلاطب هورک ماطر هنمان یرکسع یرهکی هدنوبامه ناوید نانلوا
 ) تر وفشا ریسا درول ۱ ندنف رط یل ود هریلکنا ضف ندک دنا دحا هبلک

 روك روس ولباق هرسآ زس هنسودنک هدک دنا ده نسایاذهو دمای هلالوثم

 سارر نالوا ناسحا هنسودنک و هدامآ هدوبف هر وا لصف ندنماسک |

 هدئر وص دلتا قبس یاثما ردقه او هدنقح هلا باکرا هلا شعانود

 روعت هن را رومام یتیم ردقنواو ۰ یدلرتسوک مارتحا هداصلاقوفو
 قوح كب ۰ یدلرب دیک را تعال A ھت رامدآ رد و ش وطن وق

 ر ومشع نانل وهدنداعس رد هلا تال 1 كوب هد دم تلم قرهلوا ۲ تو و

 ۱ ۰ ردو نیناق

 أ هل زاه س هدق دنل وا ی دعع هلا ولنارا هرز وا یعیدنلوا نا هدالاب

 أ قطصم اما یتیدل وا شهار هدنداعس رد ایا ساق لد توک هن داعس رد

 مان اصر از ربم هلسا ونع راک ریس "یشلم س 1 هلکعا تافو را زکیلصم مای

 هعطد ر 1 هم السالا مو مظعا رد رص كنازربم سابع هدازهش یا هم

 ندیک بولک هلر وص تق وم ۰ یدبشلوا درا و هدام سرد هل وک

 هندوع جد هناخ یماق هلتهج يعدل وا شک هل ر و تانیعت ء دف زا هرابچلیا

 هنا را ذکتحصم و | رفس ناک هرزوا لا تماقا یئادو یدلر و تانعت ردق

 ةمرح هب هحاصم هدند وع ناخ مساق هدلاح یعددملوا داتعم كلر و نیبعت

as n 2 an 
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 تاض رشت زونه بود یک ه یلاعباب نوچما دیدج لاس كيربت نوکلوا |
 نالوا یمدق هاکیاح هحصبجوم ھدس "هدارا نالوا رداص نکیا هدنسهطوا |

 < یدمآ جد تلیسکت : ۰ یدنلوا بصن هلی ی ہظغت رادص

 یلقوا زو نددسآ یافلخ یالع تلیجدمآو هبیدنفا وتر نواه ناود
 ۰ یدنلق هبحوت هیدنفا فک ام

 ندنغيدل وا شلیا افعتسا هلباز رحم راهظا ندنآشح طبض افآ نسخ ی .انایرصکی

 نیدلالالج یسادختک لوق هاب رب هبا لزع ینوک یجشب یعرکی كمرح
 یماغا یرصکی یهرکص لا هتشبا ۰ یدنلوا بصن یسافا هک

I:۰ رداغا  

 لا و و لوس ا ا یل رط هد ی ا كل ون هعف و 1

 ۰ . یدلدبا درج ون هنسه دهع ضلع دعسا 1

 اردا ری رک ردق هنتیاف یس هنس ىلا زوتوا یک رات هداز نا ف اک

 هنفلح ی راهدن رج علاقو طرص قحا تولوا .دالخادت تاعوفو تل هنس شب

 یسهنس ید زووا ه- نګ رات یدنفا دعسا هيلع او ردا رود
2 1 ۶ ۰ ۰ 

 كن دنفا تح یاب مکح لزرع كنهداز یاش . ردشلا اد نت

 ۰ ردکح هلک هدرز یلیصفت ر دیت اعس را

 هدکدتا ریست یس هعلق ی راوابا اشا ےھارا هرزوا یتیدنل وا ناب هدالاب

 ییکارتپ ندنرلناسف هرس هلبا یکاغرو هدازوزتپ یکبهسی ام نکی هلا
 كعا هلدابم ها رلاشاب : شش نا ربم قدا لع رزو نالوا ربسآ امدعم

 ارجا هلدابم ما هلسهطسا و ولهرتلکنا ۰ یدیشعا ففوت هرزوا

 تام ولعم هلل ون هدندناح هروم ۰ یدیٌشل رایج هرب» زا اشا یقما قرەنلوا ۱

 E كنابعش ندنعردل وا راکرد ا دنس ول كناوذ نالوا ییسهیلح 1

 ۰ یدلروب هیحوت یرافاصس یلیایلراقو یی ها هنسهدمع ینو یھب
 / نوامه نا ود + سیلک اقا هدا محو نانلوا ارحا قوت ید رد ثالاوش ۱

 ۰ یدلدیا هیجوت یکیلیج هبساح یلوطانا هبیدنفا یداهدمڅ ||
 ¥ هجا عیاقو صع) ۷۴

eیتلود  dl e 2 aی كل هن روا  



 روص نهر یجاقر ندنرانکو رلبا هلکشا ناعنسا یمایاعر هنلاص نانلو ۱
 | هندزا یرانهرو و ید رو یسدلروم یار هن رلودنک هرزوا كمروتک ۱

| 

 | هلرفن كس هدهنلاص هرزوا كمرشود یی راح الس كناباعرو كردن وک

 | نود را نوک ی رکی كن «دع2لا ید یمودنک توعار هدرک سرب

 ۱ هحوق او هداول هدانا یکیدلیا تکرح ورلبا ندهنلاص هلا نوبامه

 1 هرزوا قمالب وط ینیراحالس د رانا .۰ رایدلپ د ناما ۳ یزشا
 ۳۳ با فرم یربا وکو یدردوک یسادعت هلرف ی تلا

 دن رد یهدنسارو ادا ندنفیدلوا حاتح هب:ربصاحو م ییحس» ون آ ڪا

 | هددهعلا بی رفو ش هک ف رط لوا هرزوا لا مد رهف یتسایعشا
 1 ۰ ردشعا نیس یعح.هنل وا رڪ ید كيدا

 | بولوا كعد شفلوا طبض یرافبعس یتخم هنباو یلیا یلراق هلئروصو
 شلدا زوروفآ ندنفرط قب رطب مور راندا نایصع ندایاعر امدقم هک وبلاح

 و كن اباعر ند: کیدلک مزال ی دز و لزوروفآ و یدع ندنک ودا

 ۰. یدیشاردن وک بهار جاقرب هتداعسرد هلا یرلاع دتسا نالوا

 1 ا ِ همان وفع رب 1 قرف وبسا ندنف رط قل ر طد د هنن رزوا كنو

 ۰ رونلوا دارا هلیقر(۸) هدرز سدر هکر دشملردن وک
 فر 8 و ا ااا هام یاس
 داال وا هلهح و یعح هنلوا ناب هدر ز هدهساهدقلوا تين و نم ۍداب یسب وق

 هلا 4 کیو دیکلم ناعظنت هلع تا ود ردا روهظ یسهءفو یرصکی

 ا ها ا غا فلمع هت اموقو رکید تلو اتسا ندنتیدل وا ل وفشم
 ۰ یدیا قو یتفو
 ۳ یمورا جاضیا كنهدهع داوم ضعب هدهرصو ه.سبا ول هیسور
 ۱ ۰. یدنا هدکلنا عیدصت ی هیلعتلود ردنا

 ه تاجو ضعب $
 | ی ا, ك فرا هداز ید فا دمحم یحزا ییرود یلامردص*ییوتکم

 1 ید ۱ ره و وس فیحارا هللا عافشحا ا یدنفا یداه دمع

 ۱ كمرح هلغلوا یلاع عم لصا و یراکدلک هدیا تهافس نمحنآ دقع هدلحمرر
 ۱ دهلران نریم یو یمکیا
 1 8 رزوا یکی دلبا ناس هدنسهع وه یدنفا قاف ناعلس یلامردص ی دف قبسا

 س



 ۳ ی

gM 
 هبارکسع ےظنت هیلعتلود هدانشا لوا هکوبلاح ۰ یدلغار یشیا یسهطا

 یهو هدلح را وح هتداع.برد كناشاب نادوبف ندنعیدل وا لوغشم

 هدا روا تولک هش زاف وب زک دفا هدب رخا وا كالا وش هلکل روک ندلاح ةمزال

 كي یسحاما یدلک هتداعسرد ځد یدنفابیګ ۰ یدلوا تماقا زادنارکنل

 اشاب دسر لر کی زین یا مور هل غل راد رفد یسودرا ىلا مور

 ٠ یدلاق هدنتبعم

 هدلاح یکیدلکهلوا مرهنم رود را نالوا قوس 4 یا وح لوا ردلس جاق

 ۰ ردشل وا تسا "یداب تد رعظم راثآ نالوا اور هنس و یلاعت هفطلد

 ع وفو توادع هدا ز كب هدنسەرا اشا ورخ هلا اشا مهار قاع طو

 ۸ ردشا و

 هجا ور وا فا نانل وا ارحا وال و ماتا لا مدنفح راهور هدر و

 هدنبفع یره كکنولسوم یتح تونالشاب .دفلاا هلا يدر لا

 لود لس نانو زار ننڊ ولو كر ەلک ه یلاعباب ییاچرشاب ریلکنا

 یا وا ارحا ر ؟دماعم هدو رانو شعا هرزوا كلروتک

 هلهح و یعح هنل وا ناب هدر زو ۰ ردشلا ناب یغیدلوا ۵ ولطم لود

 ۰ رد راشعا مایق هما ربلاو بكت یرلیانوب یراتاود هساارفو هزیکنا

 هدلاح یینيدلوا ریکلد ندنت الماعم كناشاب و رخ جد اشاب یلع دم

 :یصم ه روم ًارظن هنن راقد الشاب هغعش راق ه سنا هر وم كل راولاب ور وا

 قفاوم هن ولطم هلسماع كنهملعلودو کج ە-شود هن الکشم هح هقسل و

 كشدا وب هلایسوما و ضرع ىنبمەنغيدالك| ینغج هم هنا واه وسل هدر وص

 ۰ ردشمالشاپ هفمارا یتسهراچ كا ا
 هلا ت٤ زع 4 هروم ار ھارا کس ندک دش یشیا كنولسوم مقام مت

 كنابعسا ندا نصح هد هههاش لابح صعب هد رللع نانو یپسارهر

 تاناویحو ریسا یتغوچ كن ایتشاو بی رحو طیض یب راس رتمو هياط
 لاحر رفت ىلا زوما نالوا ریس هدن دن ایعشا رارب هلا ماستعا هریک

 8 ردشعا صلع یاوسنو

 هلا اغا لو ینابعا هن رک هرکع ندنریخهل كکنولسوم ید اشاب دیشر

 تک ولس وه هلا د رادعم 1 یافا قطصم لدن بت یسپشاب یسکنعت

 هدنتسارهر هدک دلبا تک رح هل تن هنآ ره یسردنک توغارب هنسهظفاحم



 ندنهدل وا مدآراراب ها ەدە رڪ حا صم اکو هد 4 1 خام از

 e اب
 كنودرا و بورد و کح ییلغ وا هلا ودرا لیکرپ هل و اشاب لع دمع

 هدکیا لاسرا ند صم یتا و AR اھا ن دنفرط ودنک ییفراصم

 زر وح هدنواعم ندنوامه یاغعود نوعا یلقن هلراخذ هدلاح یغنیدلوا

 f ییدلبا مدت هتل ودرد رد ڪڪ هح وک هداب ز ك ین وا رص وت

 ۱۷ هالاسرا همصم كن راد تسانم ندیرابک نوامه یاغود هدر هماننیاکش
 اا تاعفد هاسور ناو هدهروم یصوصخ یلقن تاو ریاخذ

 رلبح هط روعیس هد هب ردنکسا ندی دم هل روک یمهرگ هدلاح یکیدل دا راطخا

 ا تویمهنلو ران هداهتسا شادنا روصت یلدا ریاخذ لقن هلا

 | لصاو یس رب زکلای ندرلیک یکیدردنوک هلا عابطا یراجت ضعب
 ول ردره هداب و هلثګ ندنفدلوا راتفرک هادعادب كنم رارکید تولب هلوا

 ۱ شلنوق هنل و و ییغح هلوا برم ینل ال یمص | كن هممالسا وق ندا عم

 | اشا ورسخواهذانغیدنلو طونمهب یلاع مایصالخ كنقاطزک دو هرق نالوا

 1 هل وو ییعیدلوا ندلاح ةمزال ینیبعت كناذر روبغو روسح هن ر هلبلزع

 | یغجەلوا روسبحم هداماو بلج هرصم ییاشاب مهارا یلغوا هسردیک
 ۰ ردشلنا ضرع هلا اس نال

 ۱ قرەلوا ار شا ه رس عع جانمو ول هز ر> و سو د نج هسلا اشاب نادوبف

 1 شر ااف اعم نابلوا م والعم یبس کس ودندن ڪڪ و ندنتسس هبا ریس دوخ را وطا

 ]| هروم هلشحم ندنفجهیلوا نکغ كمروک شبا هدکلر و ندنس هنادرقم

 ۷ صیصحل اب اهن هک یشیا ماسسو ها ساب مهار با یراشدا دلها و

 0 : هراعقومو ماتم نالک مزال ییغیدلوا هراج یربغ ندنش رفت كن رهفیظو

 ۰ یدیشعا ناب و ضرع هلا سانم نابسل

 ۱۳۲ ۰ راع انشا شعب اشاب نادوق هعلاظلا:یدل دارد تشک
 كنولسو-ید یعاقجا هلبا اشا مهاربا ردلکد یسهرص یلزع یدل وا رفظ»

 قیرفن كن رهفظو یدلاق تحاح کا هسا یدعُم یدا نوجا صم

 | هاشاپ مهاربا نوت نوت یتهج هرومو یدلروب ود رولوا بسا
 ۱ ند وامه یاغود هندبعم هرزوا قهروا ینیراهطا ها وص و هاو لر

 ماسیس هناشاب نادوبف بونلوا لاسرا هنسودنک هلبازارفا یک هعطق یمرکی



 تی و سس

E ا رز سست بس و سس 

 هاسور راسو رکر وص روع" ناکرا هر ددر رصد رفت زوت وا رکیدو

 رثاش یربعنک و رلتوباق یلسفناحو لهو یزدلاب هللا رو" شوطنوق

 همش نالە نانلوا لاعا هدهب اح رص رانو ۰ یدلردنوک

 كسی ید یللا زویچوا یرلا كرالاشو لرلتوباق هلا یراپافو یراروعم
 ۰ ردشلوا خلاب هشورض قوچو یکی زونوا زو ید
 یکساهدنرا هایم اشا ورسخاب رد ناد وق هلا اشا ىلع در یهلا و مصم

 هب اشا مهارا یلعوا كتموصخ و تولوا تم وصح یالوط ندرلارجام

 رز رز وصیت ین روت ا راشمروك "شنا ها یا وا

 ۰ رثیدل وا ردا سا ۳ ندرگ لجن و ح دقومذ ا ES تولیجاآ

 كم یکیا ز ون وارکسع نالوا هدد روم رک وهدنناب كناشاب مهار ا ارك هکناوخ

 ناو ندننکی دلکمزال 13 ند صد یمهریحد ران و بول واس وش ردق وب

 یناک زاد ندنوامه یاعود نوعا لمن هارو نده ردنکسا كنءراسو |

 كنولسوموش هله اشا نادویف هدکدتا فیلکت اشاب مهاربا یتساردنوک یک

 یاسراو زارفا هنیفس ناک رادقم ندنوامه یاعود نامزوا هدنوس یشا

 یشلا كنول سوم یدا شعوا ییاشاب مهار كرهد رولوا سان

 نایمرد هداموب هدلاح یرلفدلوا هدکل رب یجوا هلبااشاب دیشر هرکص ندکدش

 هلا بیرت قب رب و تورق راد و نیتفرف ترد اشاب ورخ هدقدشل وا

 هلرظن فرص ندرتفد نکیشلبا دعو یلتاط یلئاط ینکحهردنوک ین رد

 هلبا یک جوا هلو شمردنوک بودا زارفا یک لوک یکیاو نیتفرف ر نامش

 لها یکهدهرومو كن سود را شات مهاربا ها هرخذ قحهشوا لق

 اشا ےھاربا ۰ یدا شه و راکرد یه هدنااشا ییتاحابتحا كمالسا
 هدلاح یشیدلوا ریکلد ندنرهلنا سوال كناثاب ورمىخ رخ ۇءو مدقم

 رکاسع یکهدهروم ید هد همان اک یکیدلیا ده 4ب یلأع تاب و شمردنوک

 زارفا نافسردفیموزل ندن واه یاغت ودنوجا یماز دد هربخد ه یلاهاو

 یهدوحوم سوفنو د ونح هح و هلیصرع یسارجا كنم هبفانم درج

 ۰ ید ش هز اب ود یدلبا تاکترا ید دما نا ۱



Eهک ۱4 %  

 الما وا هلا موش هنا رایسناح و ع ورح نم ید

 4 شرب bı رارف هرزوا قا 3 لو تعالسر هګ راو دن. ڪک قرءرشاش

 ] بواک تیرو هماشخا نایتسالاب سابا رب ندنرجما هدلاح ی رقدلوا
 | نالوا هدراسپ رم اشاب دیشر رکسع رس لاحرد هلکهرب و رخ یرسو

 ۱ هسببعت رکسع هدنرالګ وصوب و هبت یب را و ه رزوا تریصب لرکسع

 | ینیدلوا شا روهظ روغناب و تولب هداوه بورفلا دهب و ۰ یدیشعا
 | یهدجراخ ۰ یدیا قیچآ مقوم یفیدنلوپ كنبمالسا رکاسع هدلاح
 | یهدکنولسوم هلمنظ لفاغ یهیهالسا رک اسعو هلبعز یدلک اقشا

 ۱۳ ۱ ماه وو اانا را ابوح هدینوا تماس اشا
 | بولوا فده هکنفتو بوط نالبنآ ندراسب زم یهک ویدارغوا هب وصوب
 | ادرک هکنولسوم هلبا ماصقا هناعیصث هيا هبمالسا رک اسع ۰ رایدننک

 | یرادعم ز وبرد ندایعشا یدلوا دتع ردق ه ید تعاس هک هراحموب

 ۱۳ تاب نها نو ناص و ندزانا دلت روق یوحنا هنف رط غا ط اح ورحم

 | كنابعشاو كب یکيا یرادقم كنادهش ۰ یدلدنا فالتا ةفاك ایقشا

 ۱۳م یدلپا وع انکا ییدلوا هدنس دار كنید یافت

 مان نسحو رعود شعنکد هنساندیتنید اعمط هغلیآ ند رل هقسوط هدنجا
 1 زو وا ه د هنرصح هیلقر هدن را وح كن انس وش ۰ یدنل و مدرک جوا

 | و سا ندنراناتق هلاحرت هلبا یوبسد هدران نالوا شمن ابق هلبا اقشا ردق

 8 ک قرهلوا سو ام ندنرلن اح ه 1 هعفادم تعاس ىلا

 ۱ ۰ ردرشقیک بولوا وج هلبا قارحا
 2 رل اشا و نادوبفو یی راد A درعظع تب رفظم وب

 1 لوصو 4 داعسرد بلا وتم نوک جوا ركب تكناعش یر همان رشد

 . هنرارانت نالوا دراو ادشا ۰ یدلواروصحان رورس بجوم ۰ یدلوب
 . نالک هلا هلصفم تارب رګ هدعب و هبنس یاب اطع هللا راروع شوطنوق

 رام ولضت اف شورظ كم رمشیکیا هللا روت هورف تللذک هنس را اغا راتات

 1  هناهاش تاش رشت روع“ ولباق ه رہا رمش هبابشاب لتععتا رزو هداز سالو

 كىنسحو ۹ یدلروم لاسرا هن اکو لم نوامش ط وطح عواقب یفیطلت و

 | هرابالا ریم رفن یتلاو هکب مرح یعوب شاب ییساغود رصم هللا یدنفا بیو



 هعطق تزدو مارخا رکتسع هداف تور نانلو لاغ هدر
 اقشا زوبتدرد هدنشفابق دوانرا _هرکصندک دنا نصح هللا هببعت توط

 مادعا ییردق ناسقط هعفادلاب یلاها هدنرکدتا موج هذ رزوا تورب |

 طرح تین را رصح هدهعلق روک ذم هلا رارف و یمدیه هلکعا 1

 هدهعلق هاکشا قوس رکسع یفاک رادقم لاحرد وا را ا ۱
 یراهکلفو فالتا یک | كنابقشا ناک هدادما ها زهکلف ند ۱ ونالوا

 : ردرادقک بودوواص ندلحانوا هموق م ناف هلفق وا طرض ۲
 اردک هلل هر زج سټ یرناصروق اا مار |
 یس هعطق دنح تورک هل رانا نوسعل یرادشر و هلزوط یرادقعرب ۱

 شهراشح رکسع ردفزو شب ترد ههرقو شا هنفرط هس وغام ید |

 هبهرق بویم هروط هدرلاروا ندراپ وط نالینآ ندرلنایل روکذم هدهسیا
 ۰ ردرلشم وا عفد قرهنل وا و قوس جد هن رزوا كراتاقمح ۲

 راصطزف هلا نتافسهداب ز ندقرت یسايقشا هصداحو هروم هداننآلوا هنو

 زوم رغا هدنرکدتا قیبضتو مصح ین هعلق ب ومح هنلحاسیسهعاق ||

 ردا كی ابتا هرا ها یدل هک ینا راشبا شا ۶ 6

 راردبا رارف هنب رایک 9 با كر تام" قوجرب و بوط یکیاو تافلت ||
 شلدا فلت هل ملت یغوجر هلکشا بیت هیمالسا رک اسع نکیا |

 ۰ ردشلوغو كرەشود هزکد ید یسلیخر و 1

 زواګ فرط فرط هلب و هرزوا كمر و قانیتشاش هتلود هیانو یایقش
 هرزوا كمر و هربخذ ارګ هکنولموم ید ندفرطر هداشا یرلکدتا
 نکل ۰ یدرازالوا یلاخ ندهجاهم هش رزوا نواه یانود هرص را

 هد هرکو ۰ ردراشانا تدوع یقرهلوا سسکنعو روه هدنس شوم

 E a r BES Re 0 و A ر و هد نواو هلفس هعطو قرف هللسدغاد كمر و هرځد هی
mi, 

e` 

 هدنراکدشا ماصفا و مو هن رز وا ن وامه یاع ود هلا یباق شا هعطق

 ردراشلوا مزهنم ید هده رګ هب راع نالوا دنن تعاس جاقرپ ا

 ا ا ور راهرو KEES ع نانو یایقشا لصالا ||

 ناشالوط هدفارطا نروصح یہ هنشدلوا ر وصح هدلاحر زاجو ۱

 .هدنیعمع تفو یسههک رازاب یعشب نوا كنابمش هرباشلاب هلا ایقشا كيشب ۱

 نر روصحم هدنراقدردلاق تراشا بولک هلبج نالوا هدنب رق كنولسوم ران
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 راز ثالحر هدر ردا e ۰ الو

 یعوجسم كناشاب ےھاربا یراقد اوا شعد یدیا لکد شیا كیا طیض

 طاصم زر یسهدن تلودر نمهلج تولک هنا كناشاب دسر هدقدل وا

 یرکسع دوانرا هکنوح ردقوح رب قح هللا من ردف و یربغ یرآ هدهد

 سا دا هم اط جاق ر ندنفرط ایعشا هدنگا ل وک هدا بناح

 ۱ یا لیست ید کنارم یطبص هلوتساتم نانل وا فا

  كيیطصم ندنرهدرک رسوبیسات یمادتسا هلرادوانرا هدنص وصخ یطبض

 اطعا همزال تاعلعت با بلج یاسر یلاثا و انا یو ینابعا هن رکو

 ۲ کم دوارا یوگا نشد نف کو ی رکب كنابعش هرکص ندک دا

 ۱ د را هد رک رس همش ال هلا رکسع و رایدلبا قوس هن رزوا تسانم روک ذم

 الط ر ندنرفدلوا رل یرح نف ید یر هد رک رس و زلیا تعاطا

 ا ھن نوا سمان ندقبجا ید یقاطر بوشالوط ندنفرط سرت لّتسانم

 یمدیش قحا وا حورحو دیهش یرادقم ر ندنرلجما هدنرکدسا موجه

 ۰ یدلزو
 جلف قا هدنلا كرا: رامغلا هلندا نوا شب بوسلتدح اشا دیشر

 هد هيا یدل هر وچ یتیرادقم ر و یدشلاج هعاحرا یرلیرارف د هيحنلیریق

 و ۰ ىدللا ورک نامه یدنلهراب ندر دلاب هلا نوشروق قلارا وا

 | هبدامج یکب نیسح هعشجرس هبلا یعوم ییعی یالاربم اشا مهار ا هن رزوا

 ۱ ددرن ثعاب ید هرانا یمازهنا رادوانرا هد هسا شا قوس هاب رکتسع

 | ندورکو یدلروا هللا نوشروف ندنسه< غاص ك نیسح هقشب ندقدلوا
 ۲ ید ماشخا ۰ یدنلهرا جد ندنس هع لوص هد هرص یکیدلیا دادغسا

 ۱ هسک رهیتافو تاکب نیسح ا نوک یکیا ۰ یدنلوا تعحر هلکعش را

 "ِ ۰. یدلوا ممظع نزخ بجوم
 / | ملسن ى د ا كماظتاو ملعت ید زا یکسلا یی رکسع ماظن هدرله راحت وب

 2 ۰ ردرلشلوا روبم هفارنعاو

 ۱۳ نوار وچ فاش تجب تنها رظا كود نانو یا ا
 | بوشان هنلحاس تو رپ هدشلک | رف نیل ده یر هعطو جوا نوا هدنابعش

 3 2 ۴# ف طلا ۴



E یر اس ام عمان رک تن تر نو عن را ار EEE 

 قوج ك هیداهج ر ؟اسع ندنرتدلوا ش٤ وڏ اروا ید ۳1 وتو ۳
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 لووك دالا وف ید رب ندنرلحما یتح ۰ رایدلوا لئ هما لا ما

ز مهار ا هدکدروتک هب ساب مهار یا هلکعا ربسآ قر ۱ ۱
 لوک بول گ

 راز ها نابشحا 6۱ یررق وادار وشفاه ی زاغ رود ی 9
 تاقرب اولین ناور ك نوا هنسودنک هرزوا تیک هد دارا لری

 ۰ ردشمر و یسهسلا رازح ول همرص

 هسا یلوصح بونلوا عورش هن ریبدت یطیص كنسهطا زومیلدنا هدعب

 ندرانلوا و لا هدنر ی ندب موسه آر ۰ ید رو ك

 هرزواقلوا ماظتا و ےلعت رب | نکیشعثود بولواح ور یرفلزوقط ی ردي

 كینیسح هعسجرس هدهرصوب ۰ رایدتیک ورايا بویمروشود هر یعاجس
 هبداهح یک هدنایعم هد هدنن رقت هر هباط قرهتآ بوط هلآ رالدنص و لاص

 هرل- مریم تولب راص هن هباط هلا املا 4 وص ییسودنک راز لب رکتسع

 قرولوا مزهنم ابقشا هلکعا موه هلا وکنو- هن رزوا اقشاو لوخد

 هللا وکنوس یسادعام ندرفن رکی ندا رارف هلنا ناح من ندنراجما

 ۰ یدنلبق فالئا

 روصعح هدفدنلوا بنر یرالوف موخه هلن رزوا یسهطا زوتءلدنا یسادرف

 قوا ناک سا هدنرفرط هزورب و هاب كلیدعُم هلکعا ناعتسا انشا نالوا

 ریدل وا لست كرهلب رب وناما هن رانا هلی را هلا تاقرر یکه دنرارزوا هرزوا

 ۰ یدنلوا طیض ید زوعبلدنا هلروص و

 شلردنوک هنناح هنلاص هلایراوس رادق ر و ندنفرطاشاب نکس اف دقم ۱

 للا رو كزدا كل هلا اقشا دلما فداصت ید یادت نالوا |
 شەر وس مانعا هداب ز ندکس نوا و شما ریسا رد ون هلک ردق و

 لما یر مروج یتیدل وا شا نعد هنسد وا نوتسوع كناشاب مهار |

 هدانناوب ردا ربءدن و برص ییایقشا نالک هنک وا ید اشا دج ا یشاب

 ۰ :ردشمردن وک قالوق تفح ردق و زو

 اردوانرا رابتعاو ناش یرلفدنازاق هدره راحو كنه داهج رک اسع
 دچ

 تم



 ا ها ی ر اا من اورابو تل بص لع یردار تب ینسح
 ۱ ۰ رایدنلبف ندع ك مش دچا هداز

 هدنغاصو هدنک وا هدهسیا قو ماکشساو تناتم ردقوا هدکن ولسوم سهل,

 ابقشا هدلاح یمیدلوا رلرب قلقانابو ولوص ردق ليم روا رزکس هدنلوصو
 كنولسومو ۰ یدبا شلثاق رافزاق ۲ مآ هرزوا قلوا رورم منام ندنفرط

 . ردهطارب لوک ردق ليم عبر یطیح هکیسهطا زوقلسا و ناک هدنسوشراق
 با ايق شا زویشپو توط هعطق شب بولیر و همزال تاماکصسا هارو

 تالتعاسیکیا و هدنس رغ بناح تک ولسوم هدرب و ۰ ىدا هدقْهل وا هظفاحم

 هدنسهفاسم یلارتم بوط جواو هدنهاگشدب كنهر زج مان زوعیلدنا هدهفاسم

 عضو بوط یتلاو اشنا هیاط ترد ندنفرط ایقشا ید هب هطا رکید عقاو

 ۰ یدبا هدمفلف هظفاحم هلرفن زوب یکیا قرهنلوا

 هدنراندب یدنفا بیحن و كب ییسحو اشاب مهاراو نادو قو رک بعرس
 كنولسوم هاب رالوب ناه ندهرق هجوم رارق نالي رب و هرک اذلاب

 كبجر قردلب ردلوط هلا رادیسو قوچ جد قدنخ بولیراو هنفدنخ

 هلزوطو ۰ یدنالشاب هقیضتو برسض هلا هربخو بوط ینوک یحجوا نوا
 اشنا هل را ورع یدنفا بیو كس یس هد ر هلک سا وص قوغصو

 لادنص زود دو لاص هعطق شب ناشوا عضو نوابهو بوطو

 یر ورا ند رفا یاعت کت ولوم یر ردشالوط ندارد رهکلفو

 هرکصندفدنلوا قیفح و فشک یراربعءورع رولدا لیدناقسیا زور دنج

 یکیا هایغلغ وشاب كب نیسح هیچ رس ندنسارحا هب مصم رک اسع هرانوب

 اة رزوا یسهرب زج زوعلساو قرهنل وا _باکرا یرکسع هب داهح هطروا

 هرو نم "هری زح نیلحابص ینوکح هعج نالوا یسرغ كنابعشو قوس

 ےھارا هلغ وا هعفادم ولتدش ندنفرط اقشا ۰ یدنلوا موحه هن رزوا

 غوبشاب ۰ یدلوا دیهش یزا رب و حورح یچاقرب ندنرلاغا ولکدک كناشاب
 هلاق یلزام نوش روق رب هبهرق بویقاب هکنفتو بوط نالت كب نیسح
 | هداعلاقوف رب قر هلن ځد یرکسع هبداهح ندنس هقرابوت اه وص یتسودنک

 هدنر وصرب نوا تعاس نوک لوا ندنرلکدتا ماصقا و موجه هلبا تراسج

 ۱ . یدنلق ریه و من یسریزج زولفساو

 | یی رالایعو دالوا یسایقشا كنولسوم هلفلوا نیتمو نیصح یاحرب یسارو

 + ولتیفو



 هوس و ی ثلث تاش 79 و تا هیتر 1

 یو او شد شا و اب دمت لسا ۳ و

 ندنرافرط رایدنفا هداز ییسیو هدازیرد قبس امالسالایشو ترد ندیهانب ۲۱
 رودص و ردرد ا تزع دو نیسح یرلظفاسح زافو و رشیکیآ ۳

 لوب اتساو شب یرذپ ر عج رشیکیا ندنرا رکیدو رج وا ندا كن الع

 ۳7 یلاع باب لاحرو ىلا یجرکی اعج ندنیسردمو یلاوم رکید هلب را ول یاب
 یریهکیو ندنرلنلوالوقم كن رلادنک وبق ارزوو ناکجاوخو انماو راظنو
 4 ازش ام نھ را تا هل رسا یو ها ۳ تار هليساغا
 ےھاربا لبا هشیرتو ارادت تا شار یک نم دوس کیا عومحا ت ثیحنم ۳

 ۰ ا داشاب 2

 تصذ عوبشاب یک مرح یداماد نالوا یظفاحم ه a | اشاب لک ا ۱

 کنول و هلا نااقس یک را دعم و رزعم دیداهج را ای را دف ,دلردا |

 هدهب ردنکسا هلبا نوبامه یاغتود الاب هجور كب مرح ندنکیدلیا رومام |
 تک رحت نده کشا هدکلر هلا اشا ورس اب ۳ رد ناد وق نانلو

 ۱ كن ولس وم ر طسا وا ا یرافدل وا را رار اب ود م اط یکیا ها |

 ندهچلویارط هدلالخ لوا ید اشاب ےھاربا ۰ رلیدلوا لصاو دنهاکشدب
 تولک 2 ق هر وم و یدل وآ لصاو 4ب هرداب ۸ ملات ها تڪ رح

 تیاصدلار تردا شدشروک هلا لاتا رتسع نادوسپق

 قافتالا هدکلرب یجح وا هدنس هان ت اراحجو فا رک اذم ندا ن رارذک

 4 ردراشمر و رارف هرزوا كليا تربغ هنعف کت ولسوم

 2 ِ هماقا و حصو هرس لر یک سه رد ی وز 2 راسو ۵ هرداب هدهرص و 1

 اونا نالوا ی ص ا شاب فس و یزورییس قرا

 E ۹ رد روک

 ند هیلعت اود لاحر یاہهظع هرزو ۱ قلوا فلات هطسا و هدن رلهرا كنارزو

 لماسالایدل هر ذیل یا بیس یازعا هاف رط كن ول سوم كس اذ ا

 د نما هتم زع هل اونع يا را وفد یم ودر تم كب ییسح یشابشوامب

 هدکلرپ هلا یدنفا تی یرظا هب اڪ ورابو یسادضتک وی رصم قرەنليق

 هننلاکو یشابشواجو ۰ ریدنل وا مازعا درس ال وا هدال والایداچ لئاوا |



+ 

 هر تسلح هدا كنا قرەلوا ناو دور نداشاب ناس را هد رک ضس

 ین راکچهدبا رودقم لذب هنارایسناج هسیا رارونل و هدننیعم اشاب لیعاعسا

 | هدنرزوا برح ردنش ره هدنرکدشا هدافا هباشاب دیشر دج: رکسعرس

 ۲ دهسبا شلیا تصصت ود رولوا داب هرکیسع لالستخا.زک هلماسوب
 توش وواص ندودرا ناهک ان ید اشاب ناعلس هدورصو تویلوا ره

 ۱ ا زسهراح نوا دنا نکل یر اشا ر a 2 رس هلکعا ر

 ۳ ترازو اشا یلصاعسا هرزوا. هداعلاقوف تینوذان 0
 ۰ ردشلروب قیدصت ید ندتلود فرط بودا امنا ه یلاع تاب هلا

 ۲  كج هبد هشافک هدنص وصخ 0 هسعلو قوس و هنتعاص* كن اشاب دبشر

 ی ی دهفناط دوانرا یک | كنه ع هود یهدنایعم قحا تویلوا

 زوروقوق هیفر هو نوسا وا نیتال نوسلوا ناس یژک | كراكو
 یففلو هده رکسع تمدح یا یتلاهد هنس هبا ام قثاق هراب یمرکیو یکک |
 روسح یحاص تدشو شاددو ررولب هصوصح هفبظور هکرودنک

 ۳ یا ا هلو اضقب هلا راموسه تد تولوا قلخر رواکتحو

 رافق و هدرا رب ا هت راک اب یکتا یه وم و هد هسلا

  هددسدا رارونلو هده رکسع تعدخ ماودلالع راهقسوط زالوا لباق

 هرتحاضف ولرد یک یکيدتا رخأت یراهفولع بولوا رکسع یلقلیا ران وب

 هدنرقح اشاب نسحو اشا ىلع دیس الاب هجور ےک تن ۰ راردبا تأرج

 , ییاشاب تسو یزوریس نانلو هدهرداب یک یراک دنا راتراقح هداعلاقوف

 هدزوربس تیام بودا قیبضت ا دن ۹ هست روت رد كم ید

 ِ ۰ ردشل# هراتروف یا ندنرالا اف دنس هرزوا قش وا هدأت

 ۱ ۳ رانهلوک رانا هدهسیا راو قزو یشاب یلیخیخد هدنسودرا اشاب میهاربا

 | نکشد شعا ریه یرار هه ند ادوسو نانشسرغ و ربهدن و رهف

 | هلا اشا لعدم هحدنا یص وصخ یراغا فرطر یتسهن اف كنولسم هدکلرب
 یدیشلروب و ام 2 و >> دن .رزواكن ولسوم شاپ را هداننا وب رب اخمناب

 هست هدف اب اشاب ىلع روع هرز وا هنس ود را شاب ا
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 را هتیفس ۰ ردشتبک هب هب رد: کیا فا كعا ریت یر هنیفس ن |

 اهنارک یاباده قوچر هنس ودنک اشا ىلع دمع هقشب ندنسهدناف یربمت

 طقف ۰ .ردشعا اطعا .هقنآ هک نوش ەس رادود

 یالوط ندنسامهل روک شبا رب هحاع ود ورندنروهظ كن هان و هل ۱

 ٠ ردشلیا ضر رعت هباشاب نادوبفو ضازتعاو ج و هب هب رحم یا ما

 هاب لاکا .هداننا و نواه تورق :نالوا اشنا تسدرد
 ۰ یدیشلر دنا هر هد هوا ید هض

 ۱۳۶۱ هنس عیاقو

 قرلوا مات ید تورف هعطق ترد نالوا اشنا تسدرد هدنناعل نوز رط ||

 ثكمرحم هاکلردنوک ندنفرط اشا نسح ر زو هداز نچ یسلاو نوز رط
 ۰ رایدلو لوصو هتداعسرد ینوک یحرکب

 هرکص ندکدنا ع یعاقب و عالق ضمب هدهروم الاب هجورب اشاپ مهاربا ۱
 قرهنوط ییزافو هریهول ایعشا هدکدتا تکرح هی رزوا ده وا ٩
 كر هلک بلاغ هیمالسا و ا 4 راحایدل ود منا راشعسلا قلوا هاردنس ۱

 لیس هماننراشب كناشاب میهاربا راد هنغیدنلوا ریست ید كنديمل ویارط ||

 اهناک تور لوصولایدل هتداعسرد هدرفص رخاوا یرادحس |

 ؛رانات کهدنتیعم یلدا اطعا مبس ولض#اف شورش كيبشب یوسوایکا |
 ۰ یدلر و هنس یایاطع و یدلرب دیک رلتعلخ جد 7

 زوم ضا هدک دنا موحش هن رزوا یسهعلف راصح لزق ایفا هدان وا
 re ren ت بتا مج

 جد یربح یمددل وا ش دعا ییایعشا تروج توشش اشا رگ قرض

 ناربم ربم هداز شاپ مش ارا مو لهبو ]وا سس اا ناب هدالاب

۱ 
۱ 

 وز ام دن رزوا E قرەنلوا قي وشن هلبا دیعاوم ضعب كب نایلس »

 هدنشپ | كنولسوم د هیاشاپ لیعامما ناریمربم هداز یلسالی یک یغیدلوا |
 هیج ون یعافرصتم هاب هلترازو هنر هنسهدمع هدلاح یکیدلبا تمدخ نسح ||

 4 دذ ولسو مهل رکسع هقسوط ولتسلک اشاب نایاب . ی دیسک ل وادع و یعجهنلوا

 . نالوادوعوم هسیا اشاب لیعاعما و ندنفیدلوا تاذرب لد هداس حنا تولک

 قراهدرک سل رکیبع یهدناعم اشاب نایلس ولاععسا ہدلاص ےس ا ى و 1

 موق هلکعا لافغا ید ییاشاب نایلس رار هلا قاقش یاقلا هنسدنهرا |



 هک ۱۳۸ %

 زرا قلوا هاردس جد 6ا یکی راقدلوا هاردس هنفالسا هان وب یاینشا

 7 نالک هننک وا اشاب دیشر هدهسیا رایدتا مایق 4 هعفادم هللا ه وق تاکرادت

 ۱ رسا نو مادعا نیک كنابتشاو رضعل ندنلاصو رمدنو ربق نابقشا

 ۱ ندوص و هطاحا یس ەل بناوج و تورا و هنهاکشس كن ولسوم ردا

 ۲ كنوبامه یافود بودیا هرصاح هلبا عضو راپ وطو اشنا رییاط هب وص
 | هلود رد هدلاوش طساوا یئارب رحم راد هنغیدلوا رظتنم هشدورو

 0 ۰ یدلو لوصو

  هش رزوا ن راوانا ندنوتم هدانا لوا ید اشاب میهاربا یسیلاو هروم

 جواو قیبضتو مصح یی راوانا ارح وار دردی اره راح ولتدش و تک رح

 | روبحم هیلس هللا هرب و ایقشا هرکصندک دنا طبض یني راهنیفس ابقشا هعطق

 ۲۷ هاوافلابسح و ۰ یدنلوا مانتغا یراهربثک لاوماو محلسا هلجلاب رلبدلوا
 ۰ رایدنلوا لقن هب هطومالق ناک هدهروم هللا راهنشس هموقرم یایقشا

 || هزسمو یافرو یلغوا كنبلاحم وروام یکب هيام نانلو هدن ربا طقف

 ۲ لح ر زو نالاف هدند ابقشا هدنسالبقسا كنس هلق لونا قارب ندنرناتف
 | ۰ یدلئوقلا ءرزوا قسغلوا هلدابم هلا اشاب لاس ناریمریمو اشا قمان
 هدلا وشرخا وا تار رحت نالی ردنوک ندنفرط اشاب ےھارپا راد هت رفظمو

 | هسوردناو 4 داقرا كناشاب مهاربا هدعب ۰ ردشلو لوصو هنداعسرد

 | ةونعررب رر یتسیلاوحو هام لوک و یشن هاب رلاضق سوغرب و هطامالقو
 ۷ هتداعسرد هدهدمقلایذ طساوا یتدیرلاترسم رخ یکیدلیا ریست و طبض
 ۱ ۰ هنلاوحا كنوامه یاعود مهلک ۰ ردشلوا لصاو

 ۱ هدنزاغوب هردنا هدعب هللا ج ورخ ندنزاغو زکدقآ هدلاوش لالخ اشابنادویق
 شش زخ هده راح لالخ بودا كنج هلا فداصت هنن راناصروق ایّمْشا

 رارف قرهلوا مزهنمو بولغم یرانک افشا هدة با شلوا نازوس یسیک

 كنهعلا ید هلتک رحندنا و لخ اد هنناعل هد وسن وبامه یا ود هرکص ندک دا

 دفارطا طقف ۰ یدلوا لصاو هنهاکشیپ كنولسوم ینوک یصج وا یمرکی
 اب هحورپ و هنغیدلوا هدا ز ندنویامه یاغود كنابشا نئافس ناشالوط

 ةرهلوا راد هنخر یر هنفس اعود هده راح نالوا عقاو هدنزاغو هردنا

 هيا اشاب نادوبق بویلک زونه یساغود رصمو هنن راقدل وا جاتح هریمعت
 یهرکی ندندورو هارو ین هنکیدک هدا تکرخ 4ازنحمو هنا راکطاهتحا

 < نوک ¥



# ۷۰ ۰ ۰۰ 

 مالسالا میش هدنناخ درج رود هکیدنفا فسو دیس یرکسیضاف لو |

 ا2

 هفتن

 زو كم و هدنشاقن كنا بولوا یسهداز ردارب كن دنفا میهاربا دس نوا

 رادكسا ىب رظلا تسح هدد نوا زو داو نکردم ا هک نا

 هدیکیا زوتواو هکم هدزکس یهرکی و شلوا یدال هسور هدشب یهرکی و

 هدرخ الا عبر نک یدبا شما یمهباب یلوطانا هدد زوتواو لوتناتسا ||

 نس:ءفرع تدم بولوا یرکسهیضاق یلوطانا لعقلابهدلاح یفیدلوا یتاق رب ||
 یدلوا اش راد مزاع یوک یعدرد نوا كدایذ وبشا ندا ماق |
 یمیضاق لوبناتسا اشاس ندنرول هاب یلوطانا یکلرکسعیضاق لوطااو |

 ۰ یدلروس هبحوت هبیدنفا رهاط هداز یضاق

 ۱ 3 هب رفس عیاقو أ
 دیشردجت یرکسعرس یلیا مور هاکغا لولح راهب مایا نالوا رازراکےسوه |
 نؤاو ندلوفرب نسادخک هلا رف كس ترد نوک یک راپ اه 6

 ندلوق رکید ییاشاب لیعاعما هداز یلسالب هلرف كب زکم یو ق
 یمزاول كنهرک_سع *هقرف نالوا بترم هنرزوا هنلاص بودا یر

 كنولشوم جد یسودنک هرکصندک دا لاعتسا نیراتکرح و لایکنسا ید

 بانر نوحا یسهمصاح كنولسوم اهدقم هلسام یکیدلیا تعزع هن رزوا ۱

 مزلا یلاصبا لبا نویامه نفس مدقا نارب كنامو نواهو بوط نانلوا ||
 كرا مروف نانو هدر وا" ۰. یدیشعا راطخاد شم

 راسخ لاصبا هلحاوسو رازج ضعب هلا راذکو تشک هدنسهرا رهطا |

 : یدل دراون ید یر رک یو
 ماتخ زونه تاریک كنيتفرف هعطق جاقر ندنوامه یاغنود تلذیلع ءا ||
 سما ندهناهاش فرط یتکرح هفرطلوا كلوا یاغود نکیشالو |

 ربغص ینوک یحنرب نوا كف رش ناضمراشاب ورسخ اب رد نادوبق هافلوا ||

 شاطکشب هللا ن وامه یاعود نالوا ترابع ندهدنفس هعطق زکسنوآ ۳ و ۱

 ۰ یدلیا تکرح ندنهاگشب |

 هرزوا قوا قالا هواه یافود تولوا اشنا تسدرد و ۳

 یتوک یمکیا یمرکب كناضمر ید نواه تورف نالوا لاسعتسا ل ||
 ۰ یدنلبف لازتا هاب رد هدراتحم تفو

ونمرب اشاب دیس ر یرگسعرس ىلا مود ا
 هدک دا کرج ورلدا حج ورم لا

( ۸) 



 ۱۳ تک لو و و راک و ی هدیلا مور اتاما را
 ا ولغاطو یدلوا ییا یصاتسو هنردا هلی رقثر
 یظفاح هبانا هلتراز و ٌهبنر هدمب یدلر وک یغلراذک راک یلبخ هدنتبصم

 | یک هنوفوصراق هرکصو ۰ یدلاق هداروا ردقهنس شبنوا بونلوا بصن
 | راتخا ك نکیا یسالاو اب راف تا یدنل و هده ولاو تالاا

 ۰ یدسلوا عفر یترازو هلغلوا دادزم یسیدعتو عمط هدلاح یغیدلوا
 8 ) هنع ع ( ۰ یدلبا تافو نک رولک هنسافنم الا هحور و

 1 راک رخن یافور كناشاب . مها زا یخ قنا ردص یطفاح یوتبناتا

 لس یغاصس هکت ا یا ءاولاب نوک یحدرد كند این
 ۱ ١ ی وا هفت ای ازمرم هنر هکب لع يعاحت یتا یو

 | ةقدح هدنلاح لئاوا ردیلغ وا كنیم رب هدرادکسا هیلاراشم یاقوت
 | یرلکدبد یغنلیجانروط سفن ه هرکص و قلم هنسهرمز یرابحناتسو هصاخ

 | هدنسهنسنوا زویکیا ردا تلاع رود هلباراقلراد رس بول وا تالاس هکلرید

 ۱ یدنکهرصم هلا ودرا هرکص هنس جاقر ی یهافا فی رش سدق

 | مزالم هغلاغاو لخاد هراطف هلیاححتسا كن را ضعب ندنرربصم قاحواو

 1 هليل و اب جاقر ندنندوع هنداعسرد كنوامه یودرا ۰ یدلوا

 ۲ یدلوا ملا راد رسو عا ربط هد رفص کیا رگ و یماغا فرصت
 ِ هدیرورم هام دنحو لرع هن رزوا یاب صع راب روكي هدن وامه یودرا

 | هداروا ردق هنت شب یدنلوا لقن هنکلیلاو هنسو ندناو كيالس

 | هرکص تدمر و رومآ- هتماقا هدیلوسلک هلبا عفر یترازو هدسعب یدنلوپ
 هومام هد هکناتسا هلن رازو عفر جد نداروا بولوا رورمس هلبنلایا هبدنق

 یظفاح یوکناتسا هلیترازو ءاشا هدننایغط كرامور هدلاح یغنیدلوا تماقا

 ۰. یدلوا
 یدا تاذ ر رازاب روقوا ةد ل واو رور ارقعف تبع شوخ و نبطف

 | یدا لکد لوبقم هدننب ولقاحوا هلییسح قلوا هيتس تئطلس هاوخ ربخ

 | یزونب وب یک انالا نیب یتحبولوا هینبلا فیحمن و هيلا فیفخ هيلا راشم
 ۳ همطلوط و مو مهم بواک توارط هندوجو هدهنسو نکیا مان هليل

 | یدنفا دعسا هرزوا قلوا همرغ یغعبدلوا مدآ مسجو هجورپ یحاص

 ۰ رددیقم هدنم رات

 . لوطا چ



 نان | ا نس ید ۳ دد هن زخ ان خو ۱

 هرکص اهدو یاب یوق هدعب ۰ یدلک 4ب دف وقرب وریک ندنراقذل وا ش تا

 تقابل تابثاو تعاصشزاربا هدرارب یتیدنلوب هدنسیلاپ هنوط ۰ یدلوارب زو
 هلیبسح یغلی رص كمقاومو یناضقن كابسا هدنفرط هروم هدهسیا شا ۱

 هداروا ۰ یدشف وا نیبعت هنسهظفاحم هیفوص بویمهاوا تد رفظه لثا

 ۰ ِ وا اف شکعشک و سرا و

 دن رات یدتفا دعسا ؛لدیمادبع هدازپش يده ؟ یلاص ی ۳ تام هر |ا
 ین رک یمه داح یتافو و ر e هو ول تغرد اوا ررر

 ۰ رشا: ردکو نزح .رادغاد ۱

 نالوا شلعادلوت ا شب ییرکرآ كنلوالاحی ر ىس هنس ىلا ر را

 ثمس یحز وقط نوا كناضمر نت كیچ د ناطل سم درطاخ

 . یدتباتافو نوک
 راز ید نالت د نم یو صاف ندنکل هتسخ كيج هن 

 ۰ یدک هبابقع

 لالخ هدلاح یغیدلوا هدنشاب ناسقط یدنفا یف یرادوفد ثلا قث
 ناود ارز و هدیدم تدم هلا یوم موحرم ۰ یدلیا تافو هاش

 كناکحاوخ تیام قرەنلوا مادنهسا هدیانم ضع و هدنرت اتک

 ۰ یدیشلوا ماكب هلا یعلرادریفد ثلاث قش نالوا هطو ٿم هب .ررابتخا لا كا

 | تولوا یلغوا رپ هدنمره مد ۰ شما رب ر تربس یلابا الو تب شوخ

 | ردک ٹر وم دن رد ردنا تافو هطوا ندنسودنکو رګ  ردق های ید ۱

 ۱ ۰ ردشلوا ربهر هچعت یوسو |
 . ناری هنن ینوک ی حصزوعط نوا كلاوسش یفلرادرتفد ثلاثقش نالوا لحم |

a۲ ناسحا هب یدنفا جرف لیعاعسا وا هن روا ییا راسا قبسا  

 ار ۶ اضاب ن لس توق ی هللا و هدرو 09 اتا

 ا و 0
i, e۱ تل  



 دکدنبا عادقت ین ۱ در داقعا 0 دوراو ی ۳ ار ا

 ۳ ۱ ۰ یدلدا شابلا الو اک دی هراز وام ییعمو

 1 ا یقرصم ردلج خرد نوک نسب یر٣ و الو الا یداج

 1 یعرکب كيحر هلغلوا دنرا و و نامزد یر یک دلبا تاکو

 ۱ مد ۳7 هر هاخا ناقع یثاب یوبق یابعا مورضرا اشاس

 ۱ ۰. یدلدیا دبحوت

 ۱ لخ وا LB مان اغا نطصم ن دننادناخ یلوتارفعز اشاب خاص

 ا هدنسشاب رب مرکب تودنا دلوت هدنسادتآ یمهنس شب شع زو كس

 ۱ ا ترم دم ییا زد نالوا یاد هدکدک هلوتاتسا
 ااشاب دیج لیلح مظعا ردص یردب ناق كلا راشم رظان هلغفلوب یرظان

 ام تست اص یاد هرکص ندننافو لاو شا باا سر اد

 دنس هنس زوفط )و ستتا لب دا شقنک هدب رک هدکنلر , یدوا هدفدلوا

 ا یوق هدعب و راد هن زخاکا دوا هدقدلوا مظعا ردص یساد

 7 تحاص هدنلزع كنساد ۰ یدلوا راشم ا هلي سهر

 ب نوا هدعب یدلاق هدنسهاح قرهلوا اوزنا ن زک هشوک هدیدم تدم

 رد نادونف دلترازو هتبئر هدنناضمررب رکی و یا نوخاریم هدنس هنس

 ۳ را لود نیو دف با رد یکتا اقام نواوآ
 ف ونهم هدنس دنس ىلا و ۰ ىدنلوا نن هیلو اکو

 داما نداعمو هب صف مم قوازو هدعب ۰ یدنلق هجو یتا یس

 یدنل و هدنرلیصنم هرشط کیدو هدنراتلابا نلوطاناو ماشو هدن رابصنم

 یدک بودا اف ةغدغد كر نکیا هدنیصنم ردلجالاب هجو ر تیاهت

 هیفوس زونه اشاپ فسوب یل ەچ وقر نالوا یظفاسحم هبفوص هحدقآ
 بجر هلکعا تافو هفنا فتح هرکص ندشاقا هل بل تدم بوراو

 نان روا ن هک ناو ددا هدهع یوک یزوفط نوا

 سح رب زو ظ سووف نالو کک شیاو یسیلاو هنطا اس

 ۰ یار + ۳ بش

a Eو یا زی  



 e ۳ س

> ۱۳۳ ¥ 

 لبا یدنفا مهاربا موحرم ینیما رهش كش ردپ هرکصخدقدنلوپ هدنتمدخ
 تااحو یدلا یمور قلهحاوخ هلته كنا ندنعیدل وا یسهءدق قوقح

 هرکصندقدنلو هدنتهدخ تباتک كن ا نکیا ساد نواه باکر یدنفا

 یراوتس هالا یبدلوا هدکبنع هلا ااه ولف ك کک
 شزاب هارزو ضمب هدننعص یضرغ تیشمت طقف ۰ یدلوا یسجهلباقم

 هامدنح و ی هدفدقیح هن ادیم هلس رقتر تابا غعورد تارب رک یغیدل وا

 الع هلا یار رم هر هنسهدهع هدعب و قالطاو وفع هدنرورم

 ی ۰ یدنل وا لع ب ے9ا وع" ر ی روم ام اش او هح و یعاعس

 هد ور بولوا مدار روسجو رویعو رولب شاو ح عودرعاوجو ||
 ۰ 1( دع يه ) یدشلوا رکسع دو رزو هلغش وا نیس ۶

 رخ دعس تخدرب ندیراب رمش كاب بلص ینوک عج یجنکیا یمرکی ل رفص
 یدنفادعسا سد و دعو و و ۰ یدلروم هع ناطلس ه ریذم بوعوط

 ۰ ردشان وس

 E ناتکب یو دم ربع ده 5 كن رل رمصح 0 یافط صم نال

 بوبا یبا ڈبصق هلذلوا معنلاراد مزاع یسدشک یصشب نوا كلوالا میر |
 يک 9: ۲ ای و زا 0 و ۰ دنل وآ قد هند كن : نا كلا و صد ها یا

 ۳ 9 سلبارط هلغلوا توف اشا ناعلس هداز رظع یسکب رکب ماش سلیارط

 یلاوح لوا لصالاف هلبا یناربم ریم بر هدنزکس رخ الاعب ر یتلایا ماش

 هنس هدهع قره وا هلی تمس یولسو ریس مریلیصم اکع تولوا ندنلئاف

 یدنل وا هح و هنس هدهع ك لوس الا ىلع نالوا شلر و قاشا یوبف ۱

 هلغلوا توف اشاب یزوف ناربم ربم یسکب رکن شعر هداشا لوا ذش

 ظفاح یسیلاو ن وز رط قبسا هدنسهرغ كنالوالا یداج یتلابا شعم

 ۰ یدنلق هیجوت هباشاب ىلع

 هش اږ تولوا توف هداشاو ځد یی ول یصزکس نوا یلارق هسنارف

 هلغلوا یلارق هسنارف هدلاح يغيدلوا هدن شاب ید شقلا سولراق ین وا

 ددحم یترافس كنو ذلک لارج یسچلیا زسنارف ناشلو هدنداعسرد

 هداتعع تاموسر ییاوکح یهچوا یمرکب كنالوالایداج ندنکیدلیا



 | ور تشزو جوکو كلر ینارفعز هک هدر تافص نالوا روک ذمو ر رح
 ۱ روهظ ی ۳ هدنساصعا یمهلج 2اد لباقا یدادع) زی نیعلاریغص و

 یار طم عاونا هال ود E رک و هطاصرم تارا ا ههلجو

 ۰ ینا ۰ یدا روعشلاح وعم تاذرب روشه هرزواكک ةع ووو ماودلاىلع

 ۰ بسا جد ندرلنا یفاصوا لد هرانر وک ف یدعفا بن اح

 یدنفا تلاح هسلا نیکرح ردقنواو ۰ شعا مدآرب نیکرح عفاول ای

 تن احو هدکوا یدنفا تلاح یتوک یالارب تح ۰ شعا ولقشیقاب ردقوا

 لا ) كردا لئست نددنفا تلاح یحلیدر نکیا راردیک هدهقرا یدنفا

 قادوا نس یدنفا تلاح هدکدید ( نوستسوک نربش ههاشداب یس

 ۰ رد ر ممم یدل وا شعد تدا ه یدنفا ن ندمهف را

 لا را طع 2 دخت و ) امرک الو ال ال ۳و یطعع) ۱ یدنوا یا

 نددس EN شقا ا ردقوا یدنوا بناح هسا رذبهو فیش ردعت

 ۰ سا زامرداق یشر کو کوش جد ند هسیک ك لکب یک یکیدمهرب و یشر

 ید رر ریص یسهمدخ یرک و و راب وص ییدنک یرلکوم یدبفا تلا

 زامرد وص یطاصم تبا او ۳ ین و زون هب هم دخ هسا یدنفا بناح

 ۰ یدردا فالتا یرلمرجی دهن هلا نظ ءوس یتدار یدنفا تلاح ۰ شعا

 نت هک هن رز وا نظ درج هد هساا تونعم لا نظ ء وس ید یدنفا بناح

 یناسح ل لترمص» نالب روک ندنزو س دنفا تلا ۰ شعا زی دن اح

 | ا ياع طقف زالوا نانا زسر وصف ۰ ردشهاهروک

 هتل ود سا تهح قح لب ارا هدتلود لاح 3 رول وا سوم ناناش رلن) وا

 هسا ندنلئاضف كن رمدآ تلود ۰ ردیررضو عفن ةنزاوم كننرتمدخ

 ۰ ردال وا قوا تڪ ندنلضاوف

 د رکو یتلابا هدف هلغلوا ترف اشاب ناعع منا ی رکنا زس رک

 یم هد ات قاغا هجور نوک م بت نوا هل رفص کل رس

 1 ئاوا ردنلغ وا كن رادق وج وف ر داما یدنفا لیلخ اشا مشاه مو ص

 1 رحا وا و هانی اد كت الو ضع بودا ماود رزق هسا شا ا

 / ۱ قل راد ج كن شاب دری لوسا حالا نالوا ارد نادوف وز يلس رود

 ¥ ه دریم لح



 و ۱۳ ١

 هنادیم یس هلم یلنلد هس ىدا تکرح ی قیفوت دن ار كنیدنفا فت اچ

 ۰ یدیازاک هر وهظ یترف مور ةتغب هل و جد ندناو زالراتیج |
 هرادا ایر هدا ز ندهنس ترد كن دنفا بناح هدنفو كتو تن هلب وا

 ترابح كوك یاب هداه یدفا کلام و و ك
 كتنسایر لدت ځد یسلوا نسر تکی داس رزوا نا ۱ ۱

 تلاحر شنا تن نیا ضا قا در هد وا 7

 یقیدلوا هر یب ندتفابلو ریه كلکب دعاح ارب ز ۰ ردیفاک لیلد هنفیدلوا

 ۰ ردحصم هدنسهننفس لید كن دنفا قاف هت |

 كعد یدلوا لزع جد نم ها ةه یل رفا قا ا |

 هدالاب یسهصح بابسا كلا ۰ ردیسیدرفال كب رقواقلاط یدنفا تلاع |
 هسیدنلوا لزع یدنفا بناج هدمه ۰ ردقوب تحاع هرارکت هلغغلوا ناب |

 نوتسلوا اهرک کولو هن راشبا ولم دفا تا
 ۰ یدرواشپ هدنسهب اح هلا باق روضح قرهلوا هتسراو تک را ۱

 دنن ام نان ملایم هلن مور نالوا یربیدت ءوس لوصح هسا یدنفا تلاح ||

 ۰ یدروب را یاب كنکرو هک دروک ینغیدل وارکو لع اک ریبک قی رح > |

 یکاشن هل ۳ یلاوش یسهنس تلا زون وا هکو بلا ۱

 ۱ وال یا تلا - یفاب شواج انا ما
 کم N a منش و ا هدسیلام باب هشاوا ۰ یدلو ||

 یدلوا لوصوم هغلبجاشن الا هدنلاوش زونط زوتواو لوزعم هدنرخاوا |

 ۱ وبشا هرزوا یعیدنلوا ناب هدالاب ن رسم وقوط یررضرو هتلمو تلو

 ۰ یدلیا اش راد لانحرا هلدوغو لجا لول ښه
 هيلع هقلاةجر ) ۰ ردنوفدم هدنسهفع یردپ ناک هدنسارو شاطابق |

 ۱ ) ةعسا و هجرت

 ۱ ۳ مدنلاوحا 2 هجر دکل دف كند افا بناح هن یدنقا قاق ||

E, 1موسرم هلا تدانک و اشن | تشم ردقو مولعم هلا مولعو لئاضف  | 

 نکل امترهش اا ییهسیحترفا بتک و انشآ هت اسا زسنارف هقیفطافو

 تفاسیق 4ب رج تهاذ دنط 1 هدتنتح سک ره هلا 4 سوار

 ۱ هد ماا روفنم و مودم ا او ردقل وا 8 ۳ اجاوب سن

 | سس یمن ۳



 ۰ جاقر تولوا یرادژفد رعد دا لس ۹ ئدل ردن وک ه سهم

 م ۴ ۰ . یدلوآ ی هاش 9 هی ه دعد ِ و

 و ا هان هجر تحاص هدننک ا گكنهدراو اند

 یدلدا شیعت هنتسایر نواه باکر اب ا هنر یدنفا تلاح هدنرورم

 مرکیو ۰ یدلوا ادي تباقر هدننب فاسو فلخ عبطلاب نامزوا هتشیا

 هرکص یآ جاقر و یرظان ه اش وط هجرت بحاص هدنلئاوا یسدنسترد

 ۱ قرهلوالام ردص یادضک هرکس یآرو.یدلوا یسادنک نوابه باکر
 ۱ ۰ ه ادا هاففلوا لزرع هرکص یآ یلاو یدنیک هن وابه یودرا
 ی اما هب اسر هنسدمع هدنن امخ وت ی هنسشب یر ۱ 1۳ هدعد ۰ یدتا

 ۰ یدلروب هلاحا

 یتاما ه رهام ٤ هناسر هدناهجحوت یلاونسش شب یرفب کی کرد یدنفا قلا

 هرکصذدنعوقو یلزع هدنلاوش ید یمرکی بوئلوا اَشاهنس یسراو اطعا

 ۱ با هدماح لواو رومآم اشا یتافلظ كنءداز مداخ فاح زافو

 ۱ ونک لا هویج و كاليج «جنانزور و ايا ینبم هنعوفو لح

 ] ندهنسج وا و نییعت اهافش هن هننراظن هریخذ ۳ هدنندوع تولوا روبح

 | كب نیدناع هدنطساوا یلاوشر زوتواو نیکع هدهروک ذم تراظن زواج

  هدنلئا وا یکیا زونوا بونیلبف نیبماکو رورسم هلبا قلیشاب شواج هل رب
 1 حاصم ز واف, نددنس تردو دوعف هانک تسایر دنس هنر یدنفا ادنس

 ۲ ,دنسالوالایداجم تلا زونوا تیام ۰ یدلبا دوهح لذ دش ولت سار

 ج قر اار هه روز نوک لا زوتواو نوقم غلا

 ۱ ۰ یهنآ ۰ یدلوا لوزعم

 ۱ یه اف رم تارببعت یکیدلیا لاعتسا هدنتح كندنفا بناح یدنفا قثاف
 ۱۳ را شا هم نا اداره یاد وخا ندنسودنک تكنیدنفا .تلاسا
 ۱۰ ا زاو یضرع ر یصضش هددتح یدنفا بن اچ دوخایو ۰. ردک رک
 رزوا ییددلشالک | اض وم ندعیاقو نانلوا ناب هدهددعتم لاح هدالاب ارز

 N یه سیا روت تی ت درود لوا

 یدیا هدندادبنسا دب كنا ېه تلود روما قترو قتف ۰ یدرویقیچ

 6 بنا #*
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 دیشر ینطصم یلچ ید تساار تولوا ظا هربخ د ا 0 جد

 ۰ یدلروب هيج وت هب یدنفا

 ندنامسلئاضف تاوذ انشا ناسل ندناعصا هیفاک تامولعم یدنفا بئاح

 یتساب ر روما لصاٌطاو فراء ىلاحو تقو باحاو فدا و هلود لاوحا

 هد ونلوا لزع هدلاح یغیدلوا فصتم هلا فاصوا نالک مزال نوجا هرادا

 ندن-اصتفا نامز مک ین كندنفا یلج نایلوا یتیلها 8 هماقم و

 یقارطا هداب ز ات ایا نسح كت ۳ هفظ و نامزوا هکنوح یدا

 نکیا مزال قوا انتعا ههرادا یاب وسنمو ناذغتم لردهزوکح

 نوجا یکیدلیا رظن فطع هناساذ بولوا یرا شبا فرص یدنفا بثاح

 ندنعیدل وا تاذرب قلم و نهادم تا هسلایدنفا یب اچ بونلوا لزع

 ید هتسابر ماقم هدلاح یعیدلوا ییبسانم e قرهنلو هدراشیا مهم اٌماد

 كندنفا اف هدنماسقم ناب یتلاح هجرت كندنفا یلج ۰ ردشارونک

 هلحوب هلسنبع ند نغیدلوا لبلد هدتعع ازت دا و ید هرقف یعیدزاب

 ۰ رونلوا له
 فارطالاروم هللا ناماسو تور هکرید هد-نقح یدنفا یلح یدنفا قّثاف

 ردق هنوف ندنلاح یادت تولوا یالخالاد وسحم هلا تیاردو اک ذ لاک و

 ارم زکلاب یس هاو ند همولعم ف راععو شامروکح تر و رض

 هب ودنک هاشم هنسو زاب نوتاخو اشنا طوب مان ردق كحهدا هدافا

 لفع هز رجو تناطفو تع هوف نکیا صح ه الماو طخ صوصخح

 هلا هرادا نسح یسهلجو زارحا ی هلبلح تتار هم وب هلا تاتا رو 1

 یتانسح قلعتم هر هوج وول قدصت هدننابح و شالا زامتما و تیح ودم ب تا کا

 هر صع یاضتعم نکل رعض نشور ربب رب شمراو هناسکس س یس نشر و

 تیام دض یالّتس» هل ییتافلعتمو اقدصا و بهذم فوسلش ردا تک رح هروک

 ربا ییسهلماعم قماعتارغوا هنس هرباد لکد قلوا رکتس د هدقدلوا راکزور

 ۰ یهنآ ۰ یدا ريع“ لابفا تادرب ترشمافوم

 زاوا تاذرب ناتج و كد هدلاح یتیدل وا معنسمو فروع یدنفا بناح

 هل نهج ی رلفدل وا یا هن الاسا ۶ وس هاا یر روا هربحد

 كنلا و سس یه هنس شب نوا ی عا هرکص و حلا ندر ک دلیا تداکش ندا

 ۰ یدلدبا J; i RE هربخذ یدنفا بناح ه دنس هک" ر تاهبجوت

۱ ۱ 

)۱۷( 



 لبق نام یلاوحالاجا هات هویت ای یداحدلحو ۰ یدنل وا تڪ

 دفا بئاح قحا هدارو ۰ ردقوب تجاح هثع ندنا رارکت یدعش
 4: 3 مهروک نادعفدت ۳ ییتادافا كن دنفا قافو مءزاب ی را هجر

 نالوا عارح هاتم حس یخارادساح كنار ندن و اش نورد یدنا تاح

 ۱ و 2. رات كن ردب وا هن دافأ او دی ۰ ردملغ وا الم یراعمرب

 ددع E هرابع ) ع 9 ۱ ید نو 2. رات كنسودنک یک

 لدم كن رد هدنلاح لئاوا ۰ شعا ید دس ) ۱۱۹ ۱ نالوا قورح

 فلاح هدنارعم كنت زد ةا یعیدل وا هدکعا فراعءو م ولع لی

 لس یزاغو ۰ يديشلوا لوغشم تدم لل هلبنار رک كش رومام

 9 رادتق الا N 4 هرادا ییتعدخ و رادتحا و للم ىزا هدنفلناد ورق لكناشاب

 هد تمدح و هك دم ت داد ندد دب رسو ف ونک یکلساح هلغلوا

 | قا ناشع یلهروم ۰ یدیشلو ترهش ود یدنفا بناح قرهنلوب

 ۲ بلح ا هبلام قلارا 7 هدسعل و نيکونو راده سک هدنغل رادزفد

 | هدکعا ما ود 4 هنأس 7 نوحا هرادا ییتمدح تالبناح هاب لزع) ادعد تولوا

 و نا قرا تاقتا تست ۲۳۱۲ ) نکا

 3 كضوح بونليق نیب اک هلی س هاب بسا شاب و نیعت دا اش

 1 ۳ نو موم هدنناصمر قلا نوا هافاکم هلغل هلع وا لوبق یت ےل هل زما

 یرؤرس نامزوا هت شيا ۰ یدلوا یرادرتفد نوا« باکر هنر
 | قیم ۰ ردشلی وس ییسانعر خم رات ( رادزتفد یدنفا خاص یدلوا ۱

 7 ۸ هرب اکی دک و ردالب ندقح بناح ) بویلوا دونشوخ ندنا روا

 21 | نکل ۰ ردررح هدهنفس لید یراکدلبا هشت ینا هلبعارصم

 رک زامارا هشبا هسخو یدیمرامدآ یرا شيا راندا ریهشت هلهجو و

 یدنفا تتاح هسا لاح هنره ۰ ر دلوهګ هح یسار و رایدیع دسلاطب

 اهنسا ما« هدب ر و س وک ست ندنبصذ ود رو دیا ر وما تیعصت

 ادر روا هح زارو مه رداق همالک یاشنا 2 نکل ۰ یدنل وا لزع

a RSضان كيسا تام تونم قوح یه را نادنعدل وا  

 ساب ر ا حج وا ۰ یدل وا یسر نوامش باکر ۵ ر هدف دل وا



 هک او هنزاوم یباقو نامش مل هيعا داقګا هن زوس كن رب هر ۱ مدیا |

 هلن رازتا كتندتتفا تناح هلا یدنفا تلاح یيعپ لاعت | هرم ندرتا ردنا ۱

 « لهدا لالدتسا هرات نم |
 ندنرانانل ون هد راک رس ص وصال ع ندنغ وج لس را اعم رخ روم هکنوح ۱

 یرنهذ هل تهج وو رونلو رفتتمای و رکشنماب یهابسا صعب اّزک | :

 هيلع ءان روت اللوق نال هروک کاو رولوا لیاقت هفرطرب مبطلاب ۱

 رازالاق لاح ندطد رش و طارفا ورا تا نا نی رللاح هجرت كس رارمصاعم |

 ۰ رایج هنا دم ا تفرفج هژرس هک اع كن اعوق واما ۱

 دسیا یدنفا اف رود تاهو با هدنفج "یدنفا تلاح هداز یاش |

 ناب هدهربثک عقاوم هدالاب هکوبلاح / رودبا انن ود لاصلنا رک یا |

 ها تامولعم نالا ندرامدآ نالوا شعب هسفول وا و تاموقو ناسوا ۱

 صوصخ:ا یلعو قرهب راج بولاح ندفرطره یدنفا تلاح هکرو هلوا تباث |

 یمهفرا ییاصحال لاوما یکدتالصاح قره وص یییراک:نادغب و قالفا ۰

 زوس هدزار و ردا للدب هدن) وب یردنلق شش هم رس ون وق و یرصکب نالوا ِ

 هرلهمعس هل ومع وب ۰ شعآ رر دل رم هرلمدا یلکیلحب یزها كح هلم هلی وس

 قحا مر هال اش تفرفحب روشبفاب یروهدم ربع تاه و تام عقا ولاق 1

 ۰ ردهم ندا ناسحا رز یکم هد هع ورشم تروص ندنلام لالح ۱ ۴

 یی ربعت لاصالا ع رک كن دنفا قاف هدنفح رذیم هبفس ر ا یدیفا تک ۱

 ۰ رولوا تبان یتددلوا امان یسءاللوق
 ربادننسح و ندنغیدلوا دقعم هد هبلام سلاح كندنفا تلاح یدنفا قاف هم |

 كناموفو و هننداهش كنهداز یاش هکوبلاح ۰ رويدا ی نا اک

 دلا سلاح هلبا لاقتسا یربدنو یار لها كندضا تک هو
 یرنلوا روبح هعابنا هنسودنکو زجاع نددت ۇر كروما ماهم اب کا |

 هناشام هلبافوخ ندنرش كنا ران را یلقع هقدلوا ۰۰, شعانرالپ وط ا
 یک رد .هدجرد لوص یدقا تاش کشا ا

 هدادغب عقاولا ف كنیدنفا تلاح ۰ ردشلیا تاب هدتفلاعااكا هلا ما زنلا

 یک هدنلابقا مایا هرکص نکل یدیشلروک یتکرحو ریبدت نسح هدنتب رومام
 هدنددص ناسیایتناموفو لجزا ۰ ردشعا,اصا تاس لک قا

 كندنفا تلاح ۰ ردشکرحو ردت ءوس را كنا یرتف مور رهت ل |



 نالو 1 ق LL نالو ت بوک ود شاب ر طعم لكن ر 1

 ۱ ۲ ۱ 3 رداشاب ۹

 م e ط هدنرخا وا تل یس هنسقرق سن نا ےس

 ۰ یدنلوا هیحوت هیدنفا دیعس حاطا قبسا راد رفد یصنم, .قلیح اشذ

 د هد هج زسا رف یک یغنیدل وا ی ہال وط دن هده رع مولع كن دفا بناح

 ۲۲ دفا تلاح ددده لئاسم قوجكی ۰. یدا راو یسهکلمو ترامم

 ] دوز دلاس ینیدلوا یناج مصخ كنا یدفا تلاح هل-فلوا ضراص
  هفرطر ینا هدب ول ون ییسهراجر یدنفا تلاح هلنهح یییدل وا ن ۇم هدنو امش

 یکیدتسیا بولا دنا كنجوآ قلود تدم هو یدنفاتلاح ۰ یدمه 1

  هشلا هو و یدنا هفرط ررب ییلود لاحر ملظاعا هه یدتا هرادا یک

 بنا هدرود یلهرطاحتر هل وا ۰ یدن ارغوا هبالب ررپ مارک تاوذ رارپ
 ۰ یدروط بودا تاب هدنمافتسا زک یہ وشراق ک ۱ یدنفا

 ا ا تناح دلا یکیدلک دیا. ٹک ند اس كنندنفا تلا هدازیاش
  ضارغا كندفا تلاحو یشدلوا تاذر ندتيجو تلیضف با عصا

 رایا ارطا هدنساننو حدم هلبا ناب یتکیدطا تقاوم هنسهبن اسفن

 . لاصلا رک ییدنفا تلاح هسدا یدنفا قاف ی حاسص اسورلا هفس

 ۱ یاکرحو ربیدن نسح هدروما تک او راشتسمو نمت وم هدهبلاع سلاحو

 ا نیکربج كس یی یدنفا بناحو فیصوت ود یدا راعش هدوتس تاذرب راکشا

 1 ۰ ردا فی زن هللا تاریبعت

 روا یسیکیا ۵ هجرت كن دنفا | بداح ید یدنفا دعسا سلوا دعف و

 بد ری یعالطا هفراعمو مولع رنک | هکر بد تم ذق توئاللوف ناسارب

 لا هب هطرفم هس وسو كز شم ردق یمهکلم هدناتک واشذاو كشو

 ۱ ۰ ا هلغلوا لصاو هنسهحرد رتقت فرص و لئام هنظ ءوس هسک ره

 داس ندنن زو لمح روفمو لوخدم هلا تدحو تسح هدشنابم یسج

 بغار هحدعو بلاغ یهاح بح هدازا ندتفلخ نساعو اضعا بسانو

 ارفع ىدا روغ تاذرب تنطلس هاوخ خو تلود قداص هیفأمعم

 ۱ * یمتنا ۰ هب وذ ةجرلانم ءالماو ه وند یلاعت
 ایا هن زوس كنسيعنق یدعش ۰ ردندنلاحر رضع لوا هدیجوا هل ران و



 ی رلفاصس یرهشس رب و 7 شک و دک ها ابا ۳3 ا 2 ى ا |

 ر رو نآ و نالوا ی ی كنا و هاش ا و بس رص راقاڪ“ وپ یدل هلداږم

 ۰ ید ۳ هبح ون هاش اب ناعلس جالا

 تولغم هنسأب رفا و دالوا و لابع اشاب ش سا ورد قتشا ردص یبلاو یلوطانا : ۱

 یلعو یدص) هالا ېعتسا ءوسولرد هلا هلخا دم هس راشناتش وگو رناقرهلوا ۱

 یک ه رد كس یدچ ندید س رده هداژ ۱ تر ىلع یدرس یداماد نوا ۱

 داشتیم اشا ن شا ورد كلا یرافدل وا هدنکا یدعل و ه یلاها هدن ز رط

 ع لصاو قرهقبح هقوبع یداب رف كنسلاها هيهات وک ندنکیدلک هدبا
 راصح رف ها هرداصم یلامو عقر یرازو ك اشا شد ورد هلْغل وا نواب ۱

 هدحا ٌوم و قاطنتسا هلا تلح هی داعسرد ك ید چ یدامادو 8 هیحاص

 لوطا یو ووا كنەغاىذو ۰ یدالوا كح یسەتر قرەتلوا |

 نالوا یظفاحم یلحاوس یلوطانا كن زافو رک د هرفو قرصتم اشدنم یتلابا

 عدنا هج و هب اشا تزع دم

 ۳ ورح هد ابعاد یدنشادع یزاغ ندماظع عاشو ندمارک نظم هنسو

 دیش ردنا داهحو كنج هلا ول هیسور ردق هنس قګ شب تاذو ۰ یدتا

 هازغ وداهج دوا تول وا معاق كن هزجج ندنساقفر دن لب هرکص ندفدل وا

 مادعا ندنفرط قافت باعصا نالوا یرادفرط هیسور هده-سبا شما مایق

 ندنسامهر تن رلتربضح هرس سوف یدنهادمخ یزاغ من هک رو و

 هلا ح ورخ هدنسهنس ( ۱۲۸ ) یدنفا لماش ( لی وع" ) حد ار وه نیم

 ۹ ردشلا داهح و نح هلا ول هبس ور هلن لم تدم ا اردنا طرص یاتسعاد

 ۰ ملک هددص هلن زر

 ¥ تدالوو تاف و 9

 دوشم یلرا راب یلیح بول وا یعویسات هب ره ر 1 ی داو ره ك

 ڪپ رص بولغماشا نسحدوانرا نا رم رم یظفاح هر وه هنب ده اّشاس نالوا

 قرف ويسا هلغلوا ع وبشاب كب نط صم یهداز ردارب كن قرەلوا لحا 1

 رھ هدر و هکب یطصم هرل ایم وم قو ی چو انوا كنهرحم ىم هنس |

 e e هنر هکب یل نوس وط نالوا ی ۹ كناشاب لعد ی لا و |

 ۰ یدلدویا |

 هلغغ و هد طب رک .هدیدم تدم قرەلوا یسلاو ك f ه دعد اا e بسا



 یبلاو رکد راد هلا هفرو ۰ یدنل وا هيج ون هباشاب فور هلا یا وی ۱

 ا وا یھشا Wt وا E تواک 1 رو داف باععا ضعد

۰ “  ۰ ۳ ۳ 

 رب یجدواو فی یر 5 یب هبلس هنر ھ یر ندرل هتس وا

 ایه صاضنا یکیدتا لاسغا هلبا موق لامر كجا رابخا هتنطلس
 0 وق 4 ردراشغ وا مادعا هدب رلافنم و ی دو رط 2 هدهرح . الایداج لالخ

 یدل واش  ردن وک هلا هيطع كناشاب بلاغ یداسردص هدنګاقاروا كالامر

 EJ یر نده داسف راکفا دل وعم وا ور اشا بلاق یدتناروهظ یسهرک

 ی و لب هدنکشا قاروا كه رح رب ك هل وا هد هسلا یا یعددلوا

 ۰ ردشغ وا لیوح هناسینعم ندیلوسک یمافنم هکعشود دراب یسلو

 || هدهنردا ورتدندمر اشاب نیسح یلغوا كکب رات هدازاشاب یلع یلنلد هب

 . ندنکیدلیا ماح رسا یکعروک هلیسهدلا و نان او ەدە وا هد ا قم

 ۰ ردٌشلروب هدع این هر . رلتماقا هدکن ال هدکلرپ كا هدانا و

 | ك شد ورد هدازرا وسېش یلشاب یحاتسو هن ردا هدهرج : الا یداچب رحاوا

 || نایاتسو رس هنر كناو كب سابع هدازرابجیماغا رایهاپس هن رب هابالزع

 ۱ ۰ یدلدبا نيڪ اغا مهار ۱ قیسا

 ۱ ۱ قرشو یسالا و مورط را ا یاس ینویطسق ی و كبحر

 1 1 هباشاب فور قیسا ردص نالوا نم دما نواه نداعمو و کیه رس ید اج

 نرخ قیسا نالوا e هر ازولا عوف هلا وس ی اما نوامه نداعمو

 ۱ ییلابا انا 19 اجو نانلوا ارجا داتعمر یوک یک درد تالا و سەد عر

 یظفاح هوس رخ و قرص تحاص رابصح هر یرافاصس نال و 9

 | سفنلاب یعاصس راصحهرف و 4ه اشاب شع نالوا ىس هبا یکی رلکب یا مور

 1 هباشاب قدص نکب وا یورو٥ نالو یک هرز وا للبا ط_رص

 ]| یفرصت یتومطسف اتالا یربفاصس رهشنار وو یو نالوا لح ندناو

 | هدلاح یقیدلوا شلک فعض هنساوف هللا یریپ تلع كن اشاب نیسح توق

 | یلام ع وعم ییدلبا یدهتو اط هبیاسها قرهلوا دايز یعمطو صرح
 رر لاا دفر بولوا رومأم هتناقا هدوشور الا عفر یترازو هلغلوا

 | نوامه نداعم یتلایا رکب رایدو هباشاب ىلع ظفاح یسیلاو شعم قاطا

 نا ما



SLES 
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 ضعب ااو هسانم مان هلید عقاو هدنساضق ةن ود الوا یمایقشا ||
 هل تفرعم "یویسد رهشکب هدلاح یمیدلوا لماح ییهداسف قاروا
 جد یو س د نهو رھ هرز وا ال ردن و دک یاس

 هح وق یس هبحات مع ا ن دن افاصم هبلق و هرور وا هلا قاروا ضد

 هشم ڈک مان لیساو ن حه هدناب رج و هب اف زو یلعوا سانا یهیشاب

 ناھ و رسا و دا مر هد رالح ضعب و ین رافدل وا شهردنوک

 لمة بوم هل وب یثر یر جلا یدل رللح یکندلیا ناب کر ورخ یغدلوا

 ۰ ردشغل ون شورغ كم یللازو ی ؟ یکی درب و رخت هدنزسانم هسلاشوق

 مور سال و ۰ یدلدیا مادعا هداشاو موق رم هلتهح یعددلوا سوساح

 ىرذڪو Ek ندا راکت وامش تاکرح والت مو للدتلم و هدافا هه ر طب

 هال رادمل وب هزم امعاتسا و هاف هرز وآ یر ره كق رط) و 9 یدلروم هدارا

 . یدنلوا لزع یدیلوب هزم رهشیکب و ین هنفرط یلوطانا یرایشاب هجوق |
 نوحا قع كناشفانم ندا روهظ هد ولناربا هليا یسیلاو دادسغب

 ینوک یصجوا یهرکی كلوالا عی ر یدنفا دعسا یهرکذت كل وک اقباس

 هنس یلیصفت كتفك یدنلق مارعا هدادغب بناح هلا دص وصح تیرومام

 ۰ ردقح هنل وا ناب هدنس سه یباقو دآ

 ااو ماظع نیطالس فرلسا ندنفیدل وا یشاب كغلانف ولردره لهح

 ورن دندمر هدلاح یرلفدلوا نا اشنا سرادمو بتاکم دو تاربخ

 ندنفیدل وا زلر و تیمها هنس وصخ ناببص هب رو یلعت هدنشا مرلسا لها
 لوب اتسا هدنفح نایبص میلعت هد داناو هلکعا السا ییادان و لهج قلخ ۱

 رادصا یلاع نامرف یواح یت ابن ضعب ًباطخ هش رایضاق هثلث دالبو
 ۰ رونلبف هوالع هلثر (۷) هدر ز یقروص ۰ ردشلروب

 با لوع انا نایلس یساغا یرهکی ینوک یعنکیا یعرکب كنەرخت الایداجب
 ندلالالح دج یشاب ی رغز هن ر كناو اغا نسج یبنادقتک لوق هنر
 ۰ یدنلوا بصن اغا

 ا و کاست هی ناک تراز ییا کک

 هب زج اقباس قرعلوا ییذاک لمر تنی رف راک هدبمش شر یل بلح
 ناب هم وح صو ىدا دچا یورعع هلکعد یبتاک تا یسیج هبساحت 0

 رکیدو یدیسفا دو زال یدح هباعم یراوحس الاح و یمادمک ناطاس



 1 ۱ ۱ ۰ ا وا را

E 2 21 # ۾ یس یت جبما  هناسوت هعدقا هرزوا  

 0 9 در ۳ هنکلپ و ۳۹ 1 روق ا تنه

 ۱ رازج نانو هدنداعسرد هعشب ندفدل وا هدف وا ےلعت یرلطد رو كفو

 | برغ سلبارطو زو شب ندنراقاجوا سنوتو ریازج هلیدهعت كنسییاد
 1 ۰ یدیشمل وا ببترت رابافرفن جلا زونکیا ندنغاح وا

 یا یاعود ید ندرلفازف نکاس هدنسلاوح هرتسلس هداشاو

 | 1 هساباب رب هلبا هد رک ر مسرب و شب يركب هن ارفن هب رهش هرزوا قفل وا ما رسا

 | هدیزک زویشب هرزوا كلرب و شورغ رشیللا هنب راناجب رتو رادقارب و رزوب
 ۲۰ ۰۰ درت هداعردر جز لواخ هار رک ید یرکسع قازف

 ا | نوا تعاس چ وا نالوا رات تقو ینوک نیا یصنچوا یعرکی كنابعشو
 ۰ ردشلر دنا ه اب رد نتفرف ماناسر هدژم هدهعیفد یکیا

 ۳ 6 درت و
  هرزوا قلوا جارخا یجاوم ( رصم ) كنمرحم ىس هنس قرف وبشا
 . قرهلوا لخاد ونک یسیچلبا لوب زسئارف هنوامش ناود نالوا دفع

 ۰. دلتا مدقن یتساادهو همان

 | الاح یتیرلیضعب ندرلندا مادعا ییاشاب دمش یسیکب رلکب ماش سلبارط امدقم
 1 ۰. ردشلبا مادعا اشاپ نایلس هداز ےظع نانلوب یکی رکن

 Ê“ ھا هداروا بولوا هنولا فیفخ اشاب دجا درس رزو یعرف یظفاحت هبانا

 ۱۱ هنکیدلروک ندلاح ٌهمزال یسفلو كن رب ندارزو تردق یذ قلاراوب

 | رکسعولتیلک هبهپانآ ندنوزررط كناشاب نسح رپ زو یسیلاو نوزب رطو
 | هیلا راشم یتلظفاح هبانا ینوک یحزکس هلرفص ینبم هنکجهلب هدا راما
 هدنسهدهع یترازو یجد كناشاب دجا هدنلوص و كناو هيچ وت هاشاب نسح

 ۰ ردشازاب رلنامرف نوجا یسمتیچ هب ونيس قرهلوا
 دعسا فرصا نەرح توات وط سوساحر هاناو ناب رج مدقا ندب و

 < یمایقشا #



 مشت ینخدنلوا ناسحا هتسودنک فالج نالوا ا
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 ا

 هدلاح ینیدلوا قفوم ههروکشم تامدخ هد رک عرس تیعع هیج والاب |

 انشا نادوبق بولی روک دخ نسخ دهرا او ۱ 6
 هب اشاب لیعاعما ناربم گر هداز یلسالم نالوا شک 4 داعس رد هدکلرپ هلا ۱ ۱

 دخ نسج هدام كنولسوم و ناجا هغ شف
 ۰ یدنل وا دعو یصنع هاب هرس له ع هات راز و هنر هدر ده کیدلروک ۱

 ۳ اعم و ۰ ید روع” بو اهنارک هدنوابه روصضح ید دنسشکیا و

 ۰ یدلردن وک هساح و و ید نیما

 قلودانرا یک اغا لیعاعتا هلبا كم ناشع یس هت ولواندنرانادناځ هنولوا
 ییا وو یسهلج ره دا یا وتسل | رب رحم هد رص و جد یساسور

 شيا مات بويعا تابث یرکسع ماع ریفن نانلوا بیئرت ندنرلاضق یلیا مور
 نمارس تاب ی دوانرا هنسو ندنرذدل وا هدنعاط هدنف و كحول رک 1

 رام نا مور هرز وا قوا ر | دم ھا ۳ دف واع كران وب هلغغل وا انتعا

 راصح هحالا و تر رو و یر ظا بوک ا قحا تولوا هاش یایلتر

 هح ودو تشاو وری وا و رشاودا رو هند شرا و یراق ص۱ یراذایحس

 فرط كب سر ندنهوجو رتسانم لبا یراناسیعا اسان و هب شیک

 یودرا!نتفللاب هلا رک اتسع 'رادقم' قح هل زا "رامتشا ند راس 9

 یسردنوک رفت كسشب كناشاب قطصم یلهرد وعسا و یرلغلوب هلن ر هنر رص 1

 هلع صا وا هرلذلک مزال هداننا و دهبج وم قرهلوا ندنساضتفا درس هدارا

 باصق نالوا رومآم هن هظفاع كنلتسق یتض هنا هجدقاو ۰ یدلزا

 .ندرضح زور هلا راگیشع زویدب اشا نالسرا هداز اشا نامت نارمهریم

 هززوا یرکسع رس یاهنا ندنعیدلوا شبا دهفت یفشرا 4 ودر
 ۰ ردشفل وا در ول یاس نیک هق ود هدهرخ الایداج لالخ هنسهدهع

 e aS ردنا ایک نو ند داو E ےک دب كنال و لایداجب اشا دیشر

 هاب كاب هلا هاب اویل یطاصم یهدارو نوک نوا ش 7 ۱ هاب ا

 رخاوا هکڳ یار ار هدامس رد زا هنع دل وا مرزرعصت لک تود 1

E )ل( 
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 || شیوردیطصم یرطسعرس یلیا مورو قجهقیج هبهروم هللا یسهدوجوم
 ۰ یدا كحهدا تکرح هنن رزوا كنولسوم هلا هبک رک اسع ید اشا

 1 .هدیدم تدم بولوا نام هنناکرح كناشاب ےھاربا رهنتروفالاب هجورپ
 | هلا جوک كرهشلکنج هلبا ایقشا ننافسو قرهشالوط هدرازکد

 | هرو مضلاب راتکرح یکج هلي هديا ارجا هنس نک و یدلی هراو هلوتم

 ۱ ۰ یدلاق هب هنسو

 | نامز وا ۰ یدم هروک شیارب الاب هجورب ید اشاب شی ورد ن زاب نک
 نوګا شق هللا تدوع هدنعوم وک نت نانالب وط نوح ا زاب هسا

 | یکیا هنفرط یتح هنا هدرفص لالخ نینکیدک هوا تارا و ةا

 یرکسع اتشم كيبشب هیرک-سعرس تیعمو كىبچو | هزوبب رغاو كي
 رشا نعت یعلزس رادسقا كناشاب شی ورد نکل ۰ یدنلوا ارت

 | ندنکبدلک مزال قهلراسط ن لر روش هسا ییتاسرت زاب كج هلک

 || كرادوانرا جد هنسو بوی وا یارکدشع مظننمو تم كنه یلعتلودو

 دوانرا هعلاطلایدل هدالک و سلاح تیفیک ندنکو دا دال یاد عا

 عرس یا مور كربزور صتو مدقم و ردتقم هنما دا نسحكنموق

 اشاب دیشر دحم یسیلاو نیدوو شعروک ندلاح مزال سوا بصن

 بیس یکلرکسعرس كنا ندنغیدلوا شالو فصتم هللا هن ولطم فاصوا
 || هنسهدهع اشاب دیشر هيلا راتشم ینوک یر رکی كلوالا میر هلغغل وا

 | هلجو یتراظن تادنرد هلیقالا یرلفاصس هینولدو هی اب و یتلایا یلیا م ور

 | یکلرکسعرس یلبا مور هرزوا قل وارو روم یتیاکشورکش هدنفحنب رومام

 | ندو نالوا لصمو ۰ یدلرب و مات لالقتسا هنسودنک و یدلروی هیجوت
 | هلاوفو كينالسو هیاشاب مهار ا رب زو فرصتم هلاوقو كينالس یغلظفاحم
 | لیدنتسوک هرزوا كلا طب سفنلاب یعاصس هلاحرتو هاشاب نوب رب و رع

 لیدنتسوک و هاشاب خاص یلناصبلیا ناربمریم یظفاحم یوکرب و یفرصتم

 | هباشاب دجا یکی اشاب نو ریو رع هرزوا كما طبض سفللاب یتا

 ۱ ۱ ۰ یدلدبا هیجوت
 | لخوا كناشا مهاربا یلهینولوا یفوتم نالوا یرودغم كنیلنلد هپ

 هدنداعسرد هذه ةلاحاو نالوا سوبح هدنس هعلق هبایرارب هلل رد بولوا

 ا ییا“ هبولوا هدهرصوب ید هنسهدهع اشا ناعلس ناربمریم نانلو

 و هیجوتلاب



 نوعا ار >ا ندر یک ر یکی م ظعا ردص هلغل وا جد یمودق  كيرت

 ید نوبلاق هدهعقد و نی روک دمو ىدتىك هب هام < 4 مسن رب نوک لزا 1

 ید رب دشا هابرد ۰ ۳

 لاح رارب هلا راهرب زج راه ۵ لنسان رغ بناح كاسا دوحاها لوک |

 ۱3 ی و سوناکشا نالوا مداح یهود ردق كم و نانو هدنایصع |

 ها ربا ملهلک ۰ ردراشلیا دایقنا ضرع هلا ناسا هداشاو یسیلاها |

 ۹ هنلا وحا ی

 هند اح هرو٭ هلا تص رح ندمو ردو شاپ مهاربا ح ورنم لاوتمرب

 هبادعا نئافس هن هدنزاغو لیفرت هدنراوج زفاس نک ر دیک بوداتع زع

 فلاح هد هسا شلنا ناشب رب ین اوت اقشا هب راحا یدل هللا فداصت

 ردق یا ترد اد كردبا الا هن رانای هد وسو سرع رم هلبا روهظا وه

 ینوک یجنرب نوا كبجرهلا روهظاوه قفاوم هدعب ۰ ردشفلکا هدرلاروب ۱
 توپهاوه فلاح هنهدکدلیا تعزع هبهروم هلا حب ورخ نیتنایش هوش

 تودیک ورايا ید یزارب و بولاق هدروکذم نامل یزارب ندنویام* نفس هلا ۱

 یراوس زولاو هداهج كم یتلاو هنس هعطق شب یمرکی د سوقا زا

 ۰ یدلب هراوهنوتم عقاو هدهروم هللا |

 نراوانا عفاو هد هانم تعاس یکیا هل ومم هک ندنحارتسا نوک جاقر

 ندنفیدلوا لح كحهبلشبا تا قحا بودا رکسع قوس هنس هعلق

 ا هد را هنيه س نالاق هد و رک یعوج كتا و ا هقسسا ۱
 بوریچاق ییایفشا نصح هدرازتسانمو سیلک ننک هدیلاوج لوا نامه ||

 شانا تدوع هنوتم هللا مانتغا یرهرباس یایشاو یو نویف لیخر

 هدنعب ۰ ردشلتروف ندهرصاح یرهعلف نورفو نوته هللروصو و

 شلیادورو هنونم الماکوالاس هدناضمر طسساوا جد رک نالقو را |
 هلکتشربا خد راهب مسوم بولوا عقج یسهب رکسع “وق كناشاپ ها ی

 ۱ ۰ ردشمالشاب ه هب رح تاکرح هرکصندنآ

 یتسهطا هحل اچ ادتبا اشاب ےھاربا هکیدباوب ییترت كتلود هدنتحزاب ن
 هبهرداب هلاب و زارفا رکسع هافک رادقمو نافس زار نداغودو البتسا |

 هلیسهدوجوم رکاسع ځد ییاشاب فسوب یز وریس ندارواو لاسرا ||
 "هوق هدعب هد ودنا حارخا هنلحاوس كنولسوم یتس هلج قرولا هننافسو ا



 ۱ ]أ بالا ال نفس هت را هلا تاتا ی ییب راشاق ی رونل وا ربعت

 | بونا رواط كالابو تسج نویامه یاغنود درک دنا موج هدش رزوا
 یرلیضم و قارحا یرابضعب ند اقشا نا كلردنا هعفادمو هلباقم

 ینا رارد یس هلا

 4 دب یهعتجو كب نیسح یادویق نوا "هورطب هده راحو
 ا هلکعا یکنادم تابا نادوف نیسح شلکو كب لیلخ

 1 ۰ ردراشغل وا

 ۱ كل را هنفس نون هه یا ود هد ها شقبک تولیغاطیرا هنکتایقشا هللروص و

 3 هاروبطابفاعم هتشبندقدلوا زادهنخر زار دەت راحخیانلا یحدیرایضفب
 | عوفو قلطقس هدنرکریدو هدنراهمرا كنوپابه نفس ژک | ندراهننروف ولتدش
 | یدلدبا عیاض تقویلبخرب هلتهجو یدلشارغوا هلبرا ریمعت نکماام"قرهل وب

 ۱ ضمب راد هنطاصم اعود ها كناشاب نادوبق یدلوااعو راتش تامدقم

 | مزال یمفلو هدهرعاع دناسرت مدقا نآرب نوحما یسهب وست كناصوصخ

 اتع تاک رات هنادومف ی وامه یاعود شاپ نادوبف ندنکیدلک

 ۱ لوص ولا یدل ههرومو بور و هنثیعم اشا مهاربا قرهلوا هدنسهدناموق

 اا هه ردنکسا نوا لاکا كن رناصقنو یرببعت كران مزال يريم
 ] رها باصتسا و زارفا هنیفس هعطق جور طقف بودبا هیصوت یتساردنوک
 ۱ زم هب هروم جد اشا مهارباو تدوع هدنفس رگ زافو هدرفص طسا وا

 1 ٠ ردشلا
 هنس تصخرنالب روب اطعا ناذیتسالاب بولک هزاغو اشاب نادوبق
 ینوک یجندرد كرخت الا عب ر هلبا هنیفس یفیدلوا بکار زکلاب ووا

 ۱ ۰ ردشلو لوصو هتداعسرد

 | زا رکسع هبهرق بوشان هزفاس یر هتک ایعسا ضعب هداشاوب هتشیا

 یظفاح زفاس هن رار ز وا هدنرکدشا زواسح هد راه رق یکطصم هلا

 ید یربخ یغیدلوا شقل هیت یتسیلیخر كردا رکسع قوس اشاب فسوب
 ۴ ۰ ردشلوا لصا و هتداعسرد

 تفو هدنرور هسفد ج وا قرف تعاس ید وك یصتوا كلرخالا عب ر

 دالا لوا هلغفلوا ناب هحازاب ندنفرط یشاب مه یفیدلوا دوعسم

 كناشاب نادویق ب واوا ررقم یلازنا هاب رد كنویلاق نالو ماتخ یساشنا
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 هب رح تاموقو 1

 لالخ بولکی ر هنکت ایقشا غاطرب هنلحاوسارف ضمب هدنراوج كي الس

 ریوعسم رکاسع نالو هدراوج هدنرافد راشج ر us هل هرق هدمرج ۰

 یتسهیش هلبا فالتا یني رام ضع ه راحاب بوراو هش رز وا اقشا
 شيا موجه ايقشا رفاو جد هش رز وا یسهعلف نو ۰ ردراشمرچاق

 جواو تارفن ردق شعب هل غل وا هعفا دمای وق ندنفرط لاها هد ها

 یر رک نیک بوشواص كنسسەق قرا فلت ایمن
 ۰ ردشلو لوصو هتداعسرد هداناو

 4 هروم اشاب : ها ربا نالوا یسبلاو هروم هرزوا ینیدلوا ناب هدالاب

 نده ركنا ىدا هدمعلا قد هنس نک هلا اع ود لمکمر هرزوا قمراو

 زادنارکنلهلا لوایص ودنا کک وود ةکوا هل راکزور توقنح

 شلاق نداروا ینوکح یمتلانوا كنعا یذ هرکص ندقدلوا تمالس

 ۰ یدریک هنناعل مردو هدنسهش یلوطانا هلکعمااوه فلاح هدهسلا

 تیرخ توروا ییسهطا هراصبا الپ هجو ر جداشاب ورسحاب رد ناد ويف

 دورولاب همردو نکرولک هرزوا قمروا ییس هطا ماسس هرکص ندک دلبا

 ندقدروا یتسهرب زج ماسیس هدکلر و رلیدتا تاقالم هلا اشاب مهارپا

 نادوبق كناشاپ ےھاربا یتح رایدرب و رارق هرزوا تشک رر
 ین رک امر ومآ ین هدو هدب رک هس رزوا ماتم هدکلرپ هلا اشا

 ضرعلا یدل یوتکم یقیدلواشاعا دقت هبیلام باب راد هنکج هدبا ارجا

 ناح یادف هدع وامه روعاو راکتجو روع هدازرا اشا مهارا) هد رزوا

 نام رج میدلوا دا کات در اه اتش تاد ردر زو روشلاح ۵ دم رس 4>هرد

 | روصنم دهد شياو وللثم یعیدلوا قفوم هنتمدخ یصالصسا كايشرش

 رادصا نوبامه طخود (مهدکعا ینمتو زای ندحبانج یتسلوا بلاغو
 ندرلارحام یکسا هلا اشا ورم كن اشا لعدم هکنوج ۰ ردشلروب

 یسوا توروم هناشاب مهاربا كن وادع نالوا راکرد هدن رهن اتم یالوط

 هدلاحیغنیدلوا لومأم نادنج یسعشو وا هلبا اشاب ورخ ندنفیدل وا یعیبط

 هکر ۰ نیا وا تسظ وطح تبج وم یرلمالشاب دفا داحالا هرک ون

 ینک رح دَ .رزوا ماسيسالاب A را شاب ےھا راو ورس 0:۵۵ ها ص۸ |

 هقار رح و عج ی رل هنس نالوا هدفا ا یابعسا ن کا راشعا را



 رطهزور تولستروق اشا ىلع قره وا اطعا هری "الماک روی نم

 ۰ یدلیا انا هبیلاع باب ییدورو هرهشیکب

 طساوا ندنکیدلیا نیعت یغج هیماراب هنشيا 4 راح قترا كن اشا ىلع

 یرماو بولوا و هشاقا هد هبلف هلبا عفر ترازو هدلوالا م ر

 هی هبلف هکر دب رغ ۰ ردشراو ههبلق هانک رح ندرهشیکی یک یغیدلا

 الف قرهقلاق هغابا یالوط ندا کشم داوم ضعب كنيلاها مدال مضر

 .یداصت هن وک یرلفدلا هب 4ب هرمصاحم یاب دا تعوطح ید رظات

 . ۰ ردشربدصاب یلالتخا لردبا تصصاو بلح یتکلع هوجو هلكعا

 ۲۱ دروس هراب ندلوم اتسا اشاب نو رب و رع اک دنلاح كن اشاب نسح

 ۳ هدران و حارخا ههز ورب یا لبا عانقا يروون رەد

 | شخ خد اک | هرزوا كلرب و هرکسع ندنه دلوا شللاابنا یتملروب نمیعت

  كلر و ند لود فرط یراهف ولعو شلردنوک شورغ كسب شب
  نیعت هنس هظفاح هدرا هللاا بدتر رکتسع رادشرب هنتیعم هرز وا

 ۰ ردشلروب
 ۱ دارطتسا

 دیشروخ هرزوا یغیدنلوا ناب هدالاب هکهر داب رکز ندنرا هدرکسسم دوانرا

  یودرا هدسوخرا یدک وا نیمعت هننبعم یسودرا هروم ندنفرطاشاب

 1 هد هر داب هدلاح یعیدلوا ببس هنغلناشب ر بج وم لب كن گم شب

 | یدیشقیا راب ییاشاپ نسحو ییاثاپ ىلع دیس هلبسهبلاطم هفولع ولتیلک
 | هکوبلاح بودا رادشا هعیدصت جد یاشاب فسو یزوریس ارخۇم

 ۲ ندنسک ر كنا یتابولطم هلغلوا توفاشاب دیشروخ ندا رومآم ییسودنک

 | ران هیصوت هند هلن اسب یک مزال كلر و ندی ریم بناج دوخاب
 || ینید والماح دورولاب هتداعسرد ندسنک و دیا شفلوا عفد قرهشوااطعا
  هبیدنفاراد رفد یخدوا و مدقت هنسادمنک اعظع ترادص یرادغاک

 ۱۱ هلا ا و ا و فاو دحا دحج وف a نالب زاب

 ۰ ردش وا مادعا اق ون هدار وا

 ٭ تاعوفو $



 . یدلروی هلا هناناتلادبع یلغوا لق سم یثاب یوبق ینایعا

 سو یزورس قرص یرفاه ناخوراصو نیدنآو یظفاحم هرداب
 یسلروی رومأم هبهروم ردنا كرادت هنفاک "هوق هد وهج هلا مور اش

 هن داعسرد ی رادرمم هنس نکا هلا هضب رع هعطقر یواح ییساع اا

 یشبا هروم هلبا یی وصت كناشاب بلاغ قباسردص هکو سلاح ب وردنوک

 لیا مور كن اشب فسو قترا نک ا شوا هلاوح هباشاب ےھارا /

 چوا هدیس اک یدلاق تحاح هنالب وط رکتسع هدب وقیح ٤ ا
 ك اشا مهاربا لرهلن د یدلرو كب هلرس هظفاح كن هعب را عالف او

 هندن اح ندا نالوا یصنم هلا ح ورخ ندهرداب ناه هدندورو هنهروم

 زوینردجوا هرکص ندنس هعقو سودروکو  شلروسب نامرفو ما یت زع

 هظفاح یتلتسف یتخ هنا كن اشاب نسح یاب باصق نانل و هدهرداب هل کی
 قبسا ردص نالوا بارطضاو زخم راچود هدهردایو نمک هباروا نوا
 هلیعاس | رفن دنح ردنا لر هدهرداب ی رک تل یر دی كن اشا لع ل

 ۰ قدا شلدا راعشا تو ییا اما یدورو هارو هرهشیکی ۱
 یک یکیدتا راذک هنسهعلق یت ج هنا توالب وط ییرب الا اشا , نسح

 هدلاح یکیدعت یدواو رارصا هدنبلط كن را هف ولع هتشذک یرکسع فذص

 اح هبهطوار ینارکسع هدکدتا راذتعا هلن اب یغیدلوا ردتقم |
 ندنتلاو كعا منم ندطالتخا لا یعاساو اطعا ناب یروقرب زکلاپ دی

 رلشا مایق هباجان تالماعم یک كمربو یسست و نامص

 عد یرید کن رسیور زا راه کت و لیلد تا ل
 ناسب ًایعطق یب : رکج همر ویلاص ینا هک دغا افتسا ییولظم 4

 ا :ندرهح ردو ر هلا یعورج نونوترب 9 هداشاب : ىلع اونا

 هد هسا شفسا كمرو لد هذ راب ولطم رک و ندنیدلوا هنس ۱

 . ناعص طف راثطا سدح 4 هطوار ید ین | لر هبئسا هدا دقن ل بويعا لوبق

 هلا ذخا یغوبج نوتوت زکلاب بويعا مایق هت اریقحت یک كمر و ىسيىستوئ ۱

 كب یللا و رضج لوا راجان اشا ىلع راشمر و قوبحر ندشماق هنسودنک

 لیاقم هلس هنفصت كنب راب ولطم هد هسا شهر و ا دا !بوتاص هشورظ

 هدقدنل وا امنا اد تیفیک هل رلعا رارصا هدنرامدا ف نشو ۱

 چ یداردلوک شورغ كم س قرەلوا اناس ةرطع هنو 2
a n 



 ا یغیدلوا شعد ردساکد یثیا كعظعا ردصرب هک ندکلباک

 ۲ یا لوق ۳1 N ا ی رکي ۹5 ناولس

 ۱ ۰ یدلوا یشاب یبضز اغا نیدلا لالح یوصکس

 ۱هسیدنل وا ری هرب یسهعفو رایج هبج هلرلرخ كنسافا یریکب
 كنا هعفوو هلتېج ییدلوا ۳۹3 للخ هنعفو لمظحما رد_ص هدهرص ون

 ۰ یدا ندداوم كجهلم هلوا یداع ببس هنلرع جد

 ۳ یموصخ نيا ار رعد لا یاییصق) كن هناهاش تاذ هدر و
 گنهداموب اشا بلاغ هدکدتنا فشک هباشاب بلاغ مظعا ردص یرسوب هحمدقا

 ۱ قلناربم.ربم یر یرجاب لوا ندنبشت کو و ردبنکع یسارجا

 . ردیللباب هل و هل وشو ردیال ردلوکح ههمشط هللا هلی سو رر رکیداب و
 لس یلرد ن یمارجا كوب طقف رولپ هلن اللوق هدشیا وب ید اشاب انا

 713 زکلوق ردفوفوم هنسغ و هدنرادص كناذر,یلزوک كبو یرج یک اشاب

 "رب و
 ۱۲ 2۰۱ کبد داق و

 | ن سهل وا ففاو هد رفا درف ه ا ندنس هعف و رابح هج الذ لع ءان

Eشل ردنوک هن هلانوامش زا کن افادچا  

 ا یو اھ طخ ا ر ڪڪ ا ۳۷۳ كناشاب

 هقشب هداقالاب هکب لیلخ یردار قرهلوا هن امرحم یتیفیک اشاب لس كدا

 هدکلرب هلا انا دجاو بور هتفاسف راب ات ۳ زسکعا هاگ | یدک

 لصاو نب ارس اشا دواد ینوک یلاص یج* رکی كمرح بوئیچ ندهرتسلس

  نیدورو لددج ردص توراو هوا یارس نام 8 دج ا هدن راق دل وا

 ااروایاشاب لس و دور و هس سعد هب راهم یراب رهش راس هلکعا رابحا

 ص ندک دتا لاصرا هنن مصق یلیئیج هدشاطکشب هیا قباق ندارواو بلج

 ۱ . بلاغو ۰ یدنل وا عیدون هب اشاب میس هلا دحا ندا 1 بلاق نواه رهد

 :نالوا لصم نداد دح ردصنوک لوا نامه ۶ ۳ یدنلق ماز عا هب ىل واک اشاب

 وا ی طوع قشور الاحو یادت فاك ادم یتلابا ۵ یواش

 ذاع دیجنسوک و یناط اباب یناظفاسحم یصثورو هباشاب دجا ناربمریم

 يايا #۶
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 لالقتسالاب جد اشاببلاغ بویتسیا قلو یتسهئشذ یدنفا تلاح كب یتسح
 ۰ یدلوا بارکش یراهنایم قحخل وا مظعا ردص

 كب نسحو لزع یدنفا هللاءاطع یییما هناسرت ینوک یع درد كنهدعتلایذ

 هناناما هلاک رض یدنفا دجا یرظان هناخ ه رخو هشناما هاسرت

 اب رقو لسقن هتنراظن هناخ هرج ی دنا ماض یرظان ها هو

 هناخ هبج یدنفا ب هداز یدنه ندا تدوع ندننرافس نارا

 ۰ یدلدا لصو هنراظن

 یلابقا ةكييس هلا دیم هبنمرب ندییاطلس برف كب یتسح هلتروص 2
 هاا تا بویمع .قوجیسهرا نکل ۰ یدلواشلدا ی 9و
 اشاسیثتفم فاقوا كنس ودنک هک وش ۰ یدلروا بدات هکر ید

 هداز یا رادهش زج یجوهرک كن لوک هلا یدسفا فرش یسالم هطاع

 اب وک قرهلوا لخاد هنصاخ نا رل كنسودنک یر یدنفا دعا

 هواه فرط ود شمراردا راسنحا هناهوفت هدنملع تلود ناکرا ضعب

 لزعنوبامه طخاب ندر یسیکیا ینوکیحنزوتطنوا كنهدعقلا یو وا افل
 یعالسالا می باختنا و یهرک ذت لو كیدیتطادبع یهرک ذت لوی اشاسو

 نسسعلو بصن شتم هنن رب یدنفا فرش یدنفاادجا یهبلر ندنیسردم هلا

 هروېظ ید هعفورب لح ییدذوفنو عفو كناشاب بلاغ ایقاعتم ۰ یدلروب

 یکیدلیا تکرح هناب وجاضراغا یلع یثاب ی هبج هک وش ۰ یدلک
 هد هسسلا شاوا ۱9 DS o ی زوم قر هل وا تلود تالا رمظه هلتمح ۱

 داف هدنېمالع تولاغوح یساصصح ہد یسولف اعوا و یسابقرو دایی

 یاغا عا جالا هداهج یهورک ی هج هددایذ لالخ ندنرطدلیا

 ندیلام باب عانفالا لجال ۰ رایدتا سبح هدنسهطوا ینا لرهد ریس

 رادق» مظعا ردص ه حل ۰ راد دم هاک یدلردنوک صوص رومات

 یدمهدیکو رايا ندراه رناا هدهسید ردن وک نساغا یرهکی هلبا تارفن یفاک

 هل رلبح هبح هلع ءا ۰ یده هديا یا رفت یب راج ید هنر وص کید ۱

 نالوا اذیفک شاب هنر و لرع اغا لعو ییلمت هوه فو ا

 هتد وه E ود نکل ۰ یدلر دصاب اغوغ هلا بصذ اغا لع رکید

 لرع ءا ا زد كن ءوس یساغا یرهکب ری نوک یکيا ۰ یدلک للخ

 یمادک لو یب رطلا تسک و ۰ یدلو عوفو ها هدقاح وا هل وا

) ۱۰ ( 



XL Cu O AF 

 تر واکه یدنشهدنسدتلا نوا كن رفصیم هنسزکسزوت وا ویدلاقهدرانم

 دق هنوک یکن راب هدک دا حرط فیلاکت ضعب هنن رزوا یلاها هلا عج

 2 قوا دا نادوم خاشم یدر وزتاه دوا بؤت تلهم
 1 3 هلا یعابتا ینا تور و شتآ هب هناخ یکیدلیا تتوس كناشاب لیعاعما

 ۱ | یک یکرک ندرایناد وس یخ دهب صمرک اسع هرکص نکل «رایدلیاقارحا

 1 فوق ۰ هتسفیک كيد رادزتفد نانلوب هدنافدرک هداننالوا ۰ ردرلشلا

 ۱۳۰ ی در یادم نا هک را تک رخ

 | هلرصح بولارصص هن رزوا كکب دم یرب ندرلنادوس هدهرصوب
 زا هرکص ندنو و ۰ ردشوا لتقو ذخا هدهسبا شقسیا كمردلوا ىنا

 ۰ ردشلیا تدش تیک هدا ز كن یالماعم هدنفح راتادوس لب یصم

 رااتم هداعلا قوف قصلوا دراو یربخ یارحا كنلغوا هاشاب ىلع دم

 شیار هلرک اسع قوزو یثاب و كرد کب و س یلابا ناکرا قرلوا

 ا بود رلیدلوا بیس هتقارحا هدکلفوا هتشيا زالوا نکع كلروک

 0 ت, هلعم كاع قافتالاب ثلابا ناکزا لاب اراش ندنلاح

 ۱ در رد تیغ هلیمات هب داهح رک اسع هدننهح دبعص نامش هاب رلمرپ و رارف

 || هبداهجرک اسعقوج كيهدنفرظتقوزا قر هنل وا ثبشت با تیمرک لاک هنیظنت
 || هبهروم هدنلالخ یسهنس زوقط زوتوا وبشا الاب هجور ۰ ردشلر دم

 رادقمر هج هتشب ځد هنادوس یک یکیدلردنوک هبداسهج یالا ج وا

 ۰ ردشف وا قوس هداهح رک اسع

 | نطق ندناصعا a تام ولعم هدهلوادتم نونفو دیلق * هوق اشا ب ا

 || بولوا راکرد یتراهب هدهیلود روماو راوطالا ےقتسم و فیفع نیناهجو
 ۲ | هنلوپ هجبا یننابسانم هلا اب وروا لود كنيلام باب هدقدلوا مظعا ردص
 ۴ ی ا ا ااو رت نادراوطا صم تند نفا تلاح ید وف
 ینتیلصم روم ینتشا تتلو بلج جد یا نکیشلوا رطابلناربغم

 || هلا نادفتتم ضعي نکل یدنازاقیهناهاش هجون هلراتهح و یدتلکو کا

 ۱۳۰۱۱۵ نلری ا ها ف ری ودب ینا ضوصلالع
 ندن_ساعصح و اقر كندنفا تلاح د یسیکیا كرانو یدمهشو وا

 . نکرولک مزال یرللوا ر ؟بشورش هرکص ندنمادعا كنا هلتهح یرلةدل وا



 رو ھام هدل ےش ره و ر 2۵ السا I ااو نالوا محرو ۱

 هاب ىلا وش همه رج یتاناحور زگ دنفا مر وو بویلیا رفطمو ||
 شلروم هدلبشا نوان طح ود ( نوسلیا عفر ندنرزوا لدم تما 1

 ۰ ولو را هبا وا ها ةا كب هب اّشاب نادوپقوا | ۲

 ا ا اسقط ا 11 را و 1
 یالا ج وا ند هیماسط) رک اسع یتیدلوا هدّلتا مادقا هن رکا بيتر

 تاک را رکسع كب زوتوا هداس و یراوس اچ دک نو شا قوجرو

 نوا او رادو هدام قوم هبهروم نده ندتکسا مدد دعا و طساواو

 سلاو صم ) هنسالاب ضرعلایدل هن واه روضح جد ىب 1

 هاغلاقوف هلضالوا كج هد رب مه هنتفاددصو تریغ نالوا هداب و ||
 هجوت نسخ نالوا هدنتح تولوا بج وتس یم هاهاش تظوطحم |

 مرک ابیبح یلاعت قح هلغلوا بج وم ین رفا وت ودنا زت ج دناقر كمهناکولم ۱ 1

 تمصم هنتمر > سو هباعصاو هلآ یلعو هيلع یلاعت هللایلص یر ینو ۱

 رور میدم تما هلحاب هلیعاهدنا بناه وش اس رفو قفوم تر ومام

 * . ۰ ردشلروپ هدیشک نواه طخ ورد ( نیمآ هیلبا لابلا ۱

 ل نادوس و رصم میاقو ضعب ۴ |
 یوزرا ورندهنوا كناشاب ېلع دم یسیلاو رص یعظنت هلع یادی

 هدرصم هددسیدل وا كحهدا ثبشت اکو قلارارب تح بولوایص و صحت ۱ 1

 داون جد هدب تلابا ناکراو یدیسشغا روهط لالتخا 0 و
 | یدبا بقر دن وه سم تقو اشاپ لع دمت هلع ءا یدیا قو ارا قافتا |
 هلتروصررب یرلنو اياد ندنغیدنلوب یرکسعقوزوب یشاب قوچ كیهدنتیعمو |
 هیعرد یدتا مادا هدب رعلا ةر زج تدمر یرکسعو یدردبا لاغشا |

 ییاشاپ لیعاعما یلغواو یدچآ یرفس نادوسرب هرکص ندقدلوا مات ییا |
 هدنناضمر یسەنسقلازوتوا A كي اشاب ليعاع#ا ٠ یدردنوک هیاروا "۱

 ح كنج هدنرا هنایم ناد وس ځاشسمو ولم تفولوا ویدلوا لخاد ا

 یدیزوتوا ۰ یدلا هنفرصت تح یادوس دالب هلوپسلاندنهدل وا لادحو 1

 بوقیج هلا هب رکسع هو رف رب ید اشاب ے ها رایلغوار ا اب یلعدهدننشرات

 ۱ 6 اب لیعا ۳ا با تد وع هرصمآ ر> وە ا طرص ینعقاوم ضعبكناد



 رب وا هش رزوا كنو یدلبا ناذیتسا ندندامسرد یتسلوا نیش اتشم
 دنغیدلوا كعد عق وهرب هنامالا هلا ندزاو یسملاق هد ون رط كناشاب

 وهظ كناشاب فسو یلهچفوقر و یسمروط هدعقومو كناشاب رکسڪ رس
 رودنک هدنلئوا هاا هنس نوحا یا تماقا هد رهشنکب ردق ه هدا را

 ۲ نیش رد وک تله ما وا

 او یه ارعا یریمطت كنیلبا یلراقو یربست تاک ولس وم لصالا
 هیقام عم یدیا ندهیعسط عذاوم ضعب یدو یدسهلوا لصاح جد

 | یتیدلوا ی رکسع هفک رواکنجو روسج یلیخ هدنتیعم اشا نا

 | را قفوم دنن رمادا نسخ كرما هلماصعم هلا فنع هرلنا هدلاح
 ۱۱ تر نااار اا نادوبف اجور ۰ درد شبا یت ید
 ]| هد رتی رک ابسع مجله اد تودیک هنن اج زوس ضا هلا نوبابه یاغود ادتنا

 یضهشاو لیا یراق بودا تدوع هکینالتس هرکصندک دشا حارخا

 دق كنبحوا یکيدليا عج هدندزا ید اشا لیعاسعتا یلسالپ یقرصتم

 رک اسع اشاب نادویف هلکمروتک هکیالس باتشالاب ییرکسع دوانرا

 ؛دنیک هنب رزوا یسهری زج هراصببا هلا باکرا هنوباه یامتود ییهموقم
 رو یدک و رکسع هنر ا اعا قمر زج هدنلئاوا كنهدصتلایذو
 || ندکی كنايتشا هده راع نالوا دتم تعاسزوقط هلبا رادتا هبه راحتآرحم و

 "یتلانواو قبرب زوتوا كناصع و یدلواربسا یردق زویشب و فلت یس هداب ز

 وزو عوضوم هدر هیاطو هنیفس هراب نوا زو ریبک و ريفص راسو هوقسا
 كناصع ۰ یدلدا مانتعایراهب ع هلاک قوجر و بوط هفعطق ردو

 ارهلیشش تیقعتلاب نکیآ رردبا رارف اد ار هراهنفس جد یرایضعب

 ا ویدنفا لیلخ یرادربم كناشا:نادوبف ۰ ردشلداقارغا و قارحا
 لروک روعم هدنلاءردص روضح هنسودنک دورولایدل هتداعسرد هللا جت

 ۰ یدلر و یسهیر قلهجاوخو مهس مانر و یار دشت

 دفدنلوا ضرع هنواسه روضح صیحتاب یسهمان ریشم كناشاب نادوپق
 هناسحاو لضف كقح بانج ) هنسالاب قرفلوا هنس تیظ وظح بج وم

 نانو قآ یزوب هدناتهج یکيا هلا را ثم نی رفآ ( نوسلوا راثو دج
 هلو ندنو یلاعت هیاءاشنا ۰ نوسلوا لالح هنس ودنک مههاهاش تم و

 | ع رک لوا ۰ رولوا ققوم دن ریمطتو طبض یخد رال یقیدلوا رومآم
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 ندضرعت هالا وما كتاب امر ندا نایلسا یریضعب ندراهدرکرس فول ام ||

 هوقو هلغغلوا اهنا ندنفرط یسیلاو صم یرقدلوا هدشامروط ورک |
 قرصتم هبناخ هلا ر شاپ تارهسو ناعع نوا ین كنا و را تاو رح

 ۰ ردشلردنوک هلع یماوا هدهرصو هاشاب هللافطا

 ا ا علقو ص 1

 هرانف رپشکی هوا ندش رش ناضمر اشاب شی ورد یرکسعرس یبا مور |

 دن ریه هنلاص قرهلوا شيا ةمدقم ییاشاب فسو یهچفوقر یدراو

 ۰ یدردنوک هسنفرط یلیا یراق یاشاب نور و رع قرص هلاحرو
 یسهظفاحندزا هلا عفر یترازو كناشاب خاص یظفاحم نیدزا هدهرصو

 ۰ ردشش وا هلاحا هاشاب رکب وا فرصت هلاحرت

 اشاب نطصم یلهردوتشا هللوا مزلاو مدقا یریسلو مت تکنو وب

 ییدتا لسوت هراذعا ضمب و للعت هدکلک نکیشلوا رومأم هتم زع تاذلا

 تع هکنولسوم تاذلاب كناشاب شب ورد هدفدنلوا رابخسا هدانناو

 ۰. ردشفل وا ایسا

 مازعا رند و لاص ىا. شا ر فرس ول یهگوقر شات شد ورد ثالذ یلعءان

 ۰ یدک یرغوط هندزا هلشن كنولسوم یسودنکح هرکص ندکدتا

 یتسورایاهدهسیا شقیک ردق هندن رد نالما اشاب فسو لد زفر هکوبلاح
 ثروم هباشاب شب ورد یتعجر كنا ۰ یدتا تعجر بوبم هردک وس

 اشا هیالحاوس هبیوصالاو ی قو ه رف هرف اه هشب نا ٩
 هوچتو ندنکیدلیا عمح ایقشا كسب جاقر هدرلاروا بوئان یرهنیفس ||

 لناشاب رکب وا ندنشدم هنلوا تا یک یک و جد هنسانامر هفاشاو ||

 هلا ان ددزا اشا شب وردو یدنک مزال یماشا هدرهشکب

 هب ورايا یاشاب نور ورع قرص هاب بوتوط یعقوم هنامالا

 مه هدنسب رپ وک یکبیالاو بودیکو رایا ردا كنجاشابرع یدتاقوس ||

 یرغوط هنسیلاوح قع هنا كناشاب رکسع رس بودیغاط ییایعشا نالوا |

 هنسه رو هل ور وام هيا اشاب شب ورد نکس رس یللوا رظیس |

 تارک عنام بوغا راوعاب هدایز كب هتشپ ندقدلوا هاردس ایقشا هدقدراو |

 ییاشاب سو یل هت وقرب . و تدوع ه هنامالا اشاب شب ورد ندشنهدلوا

 هدب ون رط دوخاب هدرپشیکب كس کیم یودرا كردبا هداعا هشدزا



 3 ور دل التخا كنهروم یسلاما ی هطا مک ی وایت یاس یکیاو

 دوغ د ع مان ك نیس رومام ندنف رط یسالا و سهم هاب راغ و هدر ایصع

 1 ان تورا و دنس دطا توش الوا هلا 4ب سصه نتافس دعطو رکن وا

 اک ه رکصندک دا رسا ییعلخ كنسه رف کیدو مادعا ةف ییسالاها

 u تاوداو تالآ هلکعا نایلسا یسلاها دورولایدل هنسهطا

 ۱ ۰ ردشمالپ وط
 1 چد یسایامر یسهیحان هک افسا عقاو هدد رک هدنبیقع یلالستخا هروم

 وعتر ندنرلکدتا مو هن رزوا مالسا لها نانلوپ هدره رق هلبا نابغط
 4 نا رطل یر و رام قوس ان رزرزدا نده دنفو هساخ و

  یسایقشا دیفس رګ رتازج رکیدو هصاوصو هاچ ۰ یدیشفلوا م ايق
 ا هدانشا لوا بولو هحرف هکدتیک یبسایقشا دب رک هلغغلوا هناعا ندنفرط

 | هظفاحم یر هعلق قحا هبمالسا رک اسع هلکعا رومظ چد یعلهتسحاب و

 1 لر دعلفو شمالباق یتفرطره لد رک ایقشا ه دنفرظ هنسر ندنراکدلس هدنا

 3 ۰ ريدا شلیا یطخحت ردق هن وراو

 هعطقزو هدناضمر یسهنس ید زون وا ِِت ندنفرطیسلاو صم

 زا می داری طلب اش اب ناتو قوت کا 4 قم یاس
 ۱ 2 و اب لونصولاب اف هدوس هدنلالخ لاوش هموت ر هتس اا نسج
 4 | لكما ا اشا فی رش چ سج ر درک هداشا یکیدلیا رادتا ن

 3 ر هنسهدېع اشاپ مشاه نامتع یظفاحم وعسر هدنناضمر یس هنس زکسزوتوا

 ۱ یراد دنازخ اشا فی رشو یکلرکسعرس د رکو یتلابا هدستق هلترازو

 رکص ندفدنلوا جو ولا ور هلی نار ربع هبر یخدهباخا بارهس
 شعتلاج کلر لا نیر ومأم هلجو شعاب هلا ترغ تسدود ةا

 زولوا وبشا كرملدبا ناشی ر و بولغم «دفرطره ابقشا ندنرافدلوا

 هکلرک اب نکیشلوا فرطرب اسیلک یسهّئأغ دب رک هدنلالخ یسهنسزوقط
“ 

 ډک فولام ۹



 هدرلّسبا رار هبا دعت ی اوا ههر وه ك ها 9 E ll دال 2

 لاا هر ود هل ١ یلناد وق ا رد ردف هت لرد م اک ن وا قمالوا قالاتج

 هربخد و ت هدر وص ییددلروم درج وب لالقتس ال اب هب شاپ ممها ربا یلغوا

 هرو ۰ ردشکا نام یتکعتهدیا ١ رودعم لب دنص لس | كنءهروم هلبقوس | ۱(

 _ِ 0 وه هباشاب "ِ یظعا ردص ندن وامه قا

 و كلنا دوف ےہ اا یر دیدم وا.

 هیجوت یتلاا هروم ا ا اب مهار "0۰۰ ۳

 نافس نالی ردنوک هه ردننکسا اب وجصم کب نیسح هنورطب الاب هجور و |
a |هعطق نوا ناثلوب هلیغلغ و بشاب كب لیلخ یلهعثچ هدنفرط هرداب  

 ید یکلرکک دع رس هب صم یا ودو نییعل هنتیعم كنا ن و امه نفس ۰

 ۰ یدلروب هلاحا هنس هدهظ ۱

 4 یلاهاو یدصت هراتحاضف ولرد هدرر یرفدراو كرلب ر ےک وریندندمرپ ۱

 ءدفزا هد هتسدا شک وا هب رګ یرافدماراب هشدار هقتشب ندکشا ىدا

 ید وا 3 لزج“ د برمص مز رلهسعلق هڪ و ر ید r هاشذاب زب

 یی ردا هلا هب رب ادت كن اش راقدلوا ا و ا ۱

 یاعود هام هنس هعلاطم یرال» هنلوا مادشسا ه دتنعاطا تک قرهنفاط |

 ید ندنغا وا یرضکی هدفا ارزوا كلزدنوک دنفناخ رو لا وام | ۱
 ها هل رلثا هداشاو + یدیشلدا بسلا رب کک مجالا رفن كم جدا |

 هرلکلکی یرلنا اشاب رخ اب رد نادوبف ندنیدلوا شاد لاک یرت رګ

 رات زرع هندن اح زکدقا هلا نوامش یا ود هدناعش لئا وآ باب |

 هدک دنا موجه ایم شا 1 هن رزوا یس علف راصطزف عقاو هدز وب غ شا |

 ۰ ىدا شةطءاط ییابقشا تیعج بوشینب اشاب رع رب زو یظفاح زوم ۱
 ها را قاک زاد قم هدنرکدتا موکه هلا ماقحا هن ایقشا هاب او |

 قویسلا ةيق بولي رک نداق ی یت وج كناشسشا هلکمردنوک یس ءادتک |

 ی نواه یا ود هات 6 ۶ء راک دتا رارف قر ات

 راسو رانا هللا جارخا هب هرف رله اد نانلو 1 یا ود ندنفیدلوا |

 قوم ON .دزوا E ا رک ه ریتص نفس و 9 رکسع یداوسو« هدا 1



 رنلوا هرداصم لاوماو عف یار زو 1 رک هم بونلوا ضا ع زع هناناح

 ۱ رد وا یوتاب هتماقا هد هقوتمد

 هم ال نبض رم هروم هش ر زوا یراطخا كند فا بناح امدقم

 لاجر هلجاو رکذن یضیوفت هاشاب مهار هداز اشاب ىلع دم یسیلاو
 ا نک تا وا یرخل» 3 ولی ر نوک لب نسح نددیلمتاود
 شاروب رطخح ید یا هانکتسا لس هعلاطمو یار كنا هدنتح یلاخدا

 1 مصخ تک ییسح رکو كندنفا بناح كرک ی دنفا تلاح هدهسیا

 | ندنفیدنلو هبنفالا بولسم ندیدنفا تلاح ید اشا یبع دعو ندنفیدل وا

 هروم حورش هجور هصفدو نکل ۰ یدیشلوا ریخت نامزوا ریبدنوب
 ندقدلوا هعلاطم یاح یتجهیلوا بولوا یناک كت اکرادت نانآوا نوا

 دماج اا یک مرا لارا رد اره هنس ودرا هروم میشد
 هروصوا ندرصم یتیم زن دل هل وا را رتخبا ن دنرناصروف هل وصو

 یسهعلاطم كناشاب ىلع دم هدنصوصح یسلردنوک نافس اک رادقم

 هشیا هلهحو بولطم كنسودنک هدناوج نالوا دراو ۰ یدشلروص

 لاسرا راکلکب رادقمر ندنداعسرد هلثګ ندنفیدنوا یرل هنفس راراب

 ۱ | هصوص اشاب مهار یلغوا دوخاب یسودن کاب هدردقت یعیدلروب

 . یعس هیاحما یني راهب رګ وق هلبا ریمدنو رېق یتسیلاها بوراو هب هحلاجو

  رصم نوڪ ا هرک ادم یرلص وصخو . دید حردنم یعج ەل وا

 ۱ هدالوالایداج رخاوا یدنفا بی نالوا یرظان هناضت وراب و یسادختکو بق

 : هبخذو رکسع هندناج هروم ندرمصمو ۰ یدلروب لاسرا هرصم بناح

 . راهنیفس یراقاحوا سذوتو رازج نوحا هظفاح یرلیک كحهدا له

 ۰ یدلروپ راعشاو ما هراقاجوا یرلمراو هه ردنکسا می رس
 هدا یشیا هروم بولوا حاتح هنفو هصلبخ لک بودنکربخ هرلاروا نکل

 هعطف ج وا ندندوحوم كنوامه ی اغ ود ندلاربت یتبم هنفیدل وا لیحتسم

 رهننکت سنوت نانلوب هدفرطو و تلوغو هتقرف هعطق جواو نیتقرف

 بس هعطقنوا اعج هک وروفو یب رب هعطق یکیاو نتقرف هعطق ییا
 ۱لوالایداجرخاوا كلذک هلبا كب نیسح ینادوبق نوام ٌهنورطب و زارفا

 یا هیلاطنا هلبا عب مسریس یدنفا بیګ ۰ یدلردنوک هب هب سا 58

 دتا ارحا یەيمزال تاعیلبت هاش 1 لع ر تورا و ه راھ ندا و



 مچ زا نوا كن هدعقلا ید هاغل وا اف دحرس مزاماشاب دوش ےک رکبس دوا 1

 . یدلرویپ هیج وت یتلایا سوت یتاریمرب بتراب هکب نیسح یلغوا ینوک
 كنەدعفلاىذ هنن رب هلغلوا ت ۳ و یدنفا ی اک ر ن واه ناود

 یدنفا قحا یدتمم یلەباب ندنراهجاوخ هناخ هس ده نیر یجندب نوا

 ۰ یدلوا یناجرت نواه ناوي
 < تاثبشت نانلوا ارجا هدنقح یبیلاوحو هر وم 8 |

 ٠ ډک تاعوقو ضعب نالک هر وېظو # ۱ ۳
 ن زاب كحهلک ندنب هدمه ر وک شیار ه دبنفرط 1۳ وم ځد هنس نک

 ضثارف قفلوا تبشت هه وقف تاکرادت ه رزوا قفل وا تک. رح ندلوفج و

 دوبلوبا یرکسعرس ییا مور هند ی رخآ وا هلک روک ن د هسیلاح
 یدک بل و ؛ هبلک رز URE هنتیعهاشاب دم ۱

 یلراق قباسلایف اک هلی رکسع هغک ولتیلک اشاب نطصم یهردوفشا که بوش

 ید اشاب نایلس ناربم رم قرصتم نک هود رولدا ر هنفرط لی

 رگ قرصتم یراق ےس هنولواو همولدو هنا و ۰ یدلرب و هنتیعم كن

 , یدلدا ی هب . رزوا ها هل رکییع هوس وط كيلوا N ر نو ا

 رو یراع تاب راو اعز هاب كنشابا ىلا مور 2 E تانطفا

 ریون ز وام یکی ا ندرت ^42 رب E كسلا | مور و ندقلدوانر

 ام اق هنر یاد ۳ هد ره شات اب کک رس ب ونل وا بال ارا ی رکا

 یودراو ۰ یدلروی نامرف یناتکرح هنن رزوا هروم سفلا قرەغ
 كناشا لر دوبلوا لوو دلی بالر هود كم نا هتنعم : یرکسع

 زا هلا لزرع ن دنفیدلشالک | یتج هیمهلوا ردتقم هب هرادا یی یرکسع رس روما

 لالقتسالاب ینوک یحندردنوا كبجر اشاب نطصم شیورد فرصت ن
 نالو هدرهشیکی یاس هلاحرتو < یدل را ت رسم لا م م

 نمرچو هباشاب قدص رکب وا یلهروم فرصتم یراقاصس رہشن ار وو
 [ هداز یسیتفع شابا نا روخاربم اناس ن الو یرظان همارد الاح یعاب

 | هنردا ید كن اشاب دوبلوا ۰ یدلروب هیجوت ترازو تراب هاا ل

 را ی



 ۱ ۸ كنعان یبا ا نانلوب هدنس ۵ فرم هلا تد وع ود ناذبتسالابقرهلوا ۱

 ۱ ۷ هنن رزوااشاب نج.رلادبع یضاق هدر یا ۰ یدل وا لوغشم هل رادا

  هدعب و یزاغوب زکدهرق هلابلج هلواتسا لاصفنالادعب و یسیلاو نامرف

 تدوسع هننط و قرهلوا و دما فا رهظم ر ر وا یبقا ا هل

 e نداو یو رط دورولا یدل تولوا ا هب واهش یودرا a لا

 ۱ نیس جاقر قره وا رورسه هللاا هر و هدعد و ر وام هنس هظفاح یر وسم

 زا هدنسهنسییا ز ووا هرکص ندک دليا راس و تورت بسک هلاثکم هدهروم

 ابفاعتو ابرد نادوبف هدجوا ز وئواو قرصتم لیا هجوفو راکدنوادخ
 | یلیاهحوفو راکدن وادخ هس هلا وفع ندقلناد وق یہ هس زات نالوا عفا و

 7 هد زوواو یبلاو 1: رادو یییما نوای نداعم هدول و ن ین

 هدعد و قرص ناخو راص و نیدنآ افاعتم و یلاو هقر ایفاعتم و تلخ

 ۲ | هدهار لالخ نکر دیک هماش تولوا یبلاو ماش هرکص هنسیکیآ و ردلح

 نا زور لداع هلتسن هنلاتما و لوم ارز ولانیب ۳ ردٌشل وا رارعلاراد مزام

 ۱ ۰ هيلع هللاذجر ۰ ىدا لئامالا ردان

 را باععتسا یب راقا ضعب اشا د ناربمریم یسکب رکب ماش سلبارط
 یدیشعاب را شرا قانم هتلادع هدعاق هدارفو تابصق بوقبح هتلابا ر ود

 نالوا راکرد ینوادع و ضعب هر لها كنا 4سلا لاها هوجو صعب

 رايس ندنرلکدلیا كب رګ قلخ هل.سامدا یعیدلوا ندنسهفاط یربصذ
 | جافر ویسودنک ردنا موجه هنغانوف ناک هد هبقذال یقوههک و عاقجا
 1 1 ماش سلبارط دورولایدل هنداعسرد یرج یرفدل وا شلراب ی راقا رفت

 | ۰۰ یدنلبق هیجوت یناریمرپم باب هکب ناعلس هداز مظع یلسنم اج یی
 | هلغلواتوف ید یدنفا دشا رد هداز یک اوک ندماظع رودص هدانناوب

 | دجا ناطلس هلاراشم هک هل وش ۰ روئلوا رادتا هنا كنلاح هجرت

 ۷ ندندافحا یدفا نیدلایلو هداز یکایک ندنرودص كن رترضح تلا
 | زوقط ناو كم ٠ رديلغوا كلضاف مان ىدنفا هللا ضيف ندیلاومو

 هکم هیاباب هدز وقط یمرکی و كينالس هدرب یجرکی زویکیاو سردم هدنسهنس
 . هدزوفط زوتواو یدلوا یمیضاق لوباتسا هدیکیا زوواو یسالم هسو ر

 . ۰ یدلیا یاکدنز قب رطیط بویم قوج یسهرآو یدلایتسهر یلوطانا

 ن



r 
 أ

 a قوح یههرا و هلم رحمت یجرکب دو لر 7 ۱ :دیبنوا

 هدر مد و هلیف رش دنسم فارشا تباقن هدج وا یرکیو هلن رلهباب دم

 دس هننس زوتواو ماحب هلی هاب یلوطانا هدزوعط یرثد و لونا ا

 هن رزوا یمافوغ موم دوهعم ءلراەتخوس ۰ یدیشلو | مالسالا جش

 هدنمرحم ترد زوتواو یدنلوا نن ههسور و لزع هدنسهنس جوا زونوا

 هدنعانوق ناک هدنسهب ناطلس هدرادکسا بواک هتداعسرد هّعه وا قالطا

 كن ر صع ۰ 0 تاقو هدنسهنس زوقط زون وا 9 کیا هرزوا تماقا

 نایلس , تاس فرا تادر تب شوخو ارا سل نو

 ردرا و 9 دن هداز فاشک ندبلا وم هکر بد ا یدنفا یف

 دن روما ر ره كنجوز جد نوتاخ بولوا روج“ و روبح تیاف هنلایع

 یماضق هطاغ هدنتشس» یدنفا یی ز ههداز فاشک موفم هلغلوا طلسم

 رز كن ات یخ دیک تبول اض یا وت
 ی وتف باب E اشم هدیکح هب هبع رش ؛یواعد و هلحادم هب

 تلج هنسلح یهداز فاشک یدنفا یی ز هلبراغا تباکش تولک هب یهان

 یرادصعمر ندداعقا تشم دنس یربعق دعو نمدنفا واست یی هلا

 هداح وب هد هسا یہ هنص رع نوسلنا هیچ وب دنلها یتیولوم تصانم ید

 هرمز هلع وا رال وا قصسو لع تو وا یسانعم لابع دارم ندلها

 دعا هح و تد ولوم هزکلها هسک وب لدور و یی هطاع ود ردلها هاضق
 یه ی تا ۳۷

 ینا ۰ شلیا هش ود همردشراف یکلابع هروما دعب اي 1

 هناعسرد ی ربح یافو تناشاب دجا لس حاحاریما و یسلاو فد رص ماش 1

 دالا یرفاصس سابانو سدق ناک اک حاح تراماو یلابا ماش دورولاب
1 3 

 ۱۳۳ دو

E 4 ۳3 ی 3 ۱۹9  

 ی د کرو

AE 

 بلحو هب شات قیطصم یلن رام ید او باح هدنح وا ی رکی كفر ناضمر

 ۰ یدلروم همد و هبا شاب دیح و نالوا ےس هدیحامص را صح هرو ییلابا ۱

  كنمیتفمیماضق هکفلس ناک هدنغاتس یلبا جا اشایدجا هیلاراشم موحم |

 ولع تامدقم ندنسالک یسدلب و ندنر رد هدنسدناوج مایا ۰ ردیلغوا |

 . لیا حیا هرکص تدمرب و راکسوه هنراما قبر ط هرکص ندک دا لیصح ۱

 نک ردیک هش رفسمصم اش ایایضتس و قیساردص و ۰ یدشاوالئان هنک للسن |ا

 زکس نواو یدبا شمردنا بصن یفرصتم لیا جا هلبا یناربمرم هنر ینآ |

 ی ی یمن یاهو نکیشلوا یسلاو هدح هلترازو بن رهدنسهتس ||
3 



 ۱۳۱ و هی ام ما یارک قوا یا یلح ام شاطکش و
 ۳ یسلوا فرطر كنهماهو و ردشف و هدنفلا دّعک  اهظعترادص و

 . زوتواو یحانشت دوعلادعب و ینما هرص هدنسهنس ید شرب هن رزوا

 یتیعا همام هناسرت ان درد نون و لار یادهک : دن هدتیکیا

Taی زوتوا ۰ یداردنوک هب هنردا هلش روم سم  

 / تولوا توقف هد ز وعط زوت وا 5 یدل وا یا ه صام محطم 11 هدر

 تلود هاوخربح و قداص ۰ یدنل وا نفد هدنسهریطخ یمه را لر هدازمش

 ٠ شعا نکشلدو جازلاددح قحا بولوا تاذو

 بصنم هلکعا تافو هدهرخ الایداج "هرغ یدنفا یطصم ماما لوا ٌهبساح

 ۰. یدنلوا هبحوت هبیدنفا تبا نام یلوا فرصت روک ذم

 قیرسصع لس ناطلس تولک هنداعسرد ۰ ردم) هاو هلا یوم یاف وتم

 لنسسدنفا یدیتسلوا اد هدعیو ماما هب یدنفا هللادبع یرب ندنلاحر

  لئات هنتهدخ یتلرادهسک سرو لخاد هن یناکحاوخ كلس هدنسهباس

 | یارسمرح ییرح كنسودنک هدنسولح كعبار یافطصم ناطلس ۰ یدلوا

 ۱ انیاصتمو لکو یهرک ذن وب هاسهسیالم قلوا ندنژ هقتعم ین اطلس

 | یدنلوا ون هب وللدم هدننرادصكت اشا رادلع هدهسیدلوا یلام ردصیادضک

 ِ هد هیناوید تصانم صعد ۵َ قردنل واقالطا , راونعت دک فود یرودلرادلع و

 ا تاذر نوردفاص یدنلبق ما رسا هدنفلادک ناطلس هعدخ قلارار و

 ۱ ۰  هنع نع ۰ شعا

 ی 0 ید  یدسفا قداص یداماد ی رب نانلو یمادخنک ناطلس نایب

 | یداماد یرونا یغلادضتک ناطلسنالوا لصف هلغلواتوف هدهرخ الایداج

 ه یدلدا هلاح | هب یدنفا دوخ ز ال

 | کا e ۵ دنسد نوا لبحر نیا نداعلان ز و رګ قیسا مالسالا میش

 ۱ ۰ یدلبا نو ا ا هدا یتیدل وا هدنشاب

 یا ہر ص ندا یابطا نداتاف و نکیا لیصفزم ندنساضو تلح یرد

 ۱ لات مزاج قطصم یرد نا ی ۰ ردبدنفا کریس رګ لس هداژ

 ۱ لو 3 نالوا ما وع و صاوخ رس هدانا ورعس و مالس الا میس هدن صاع

 هدن رخ "الا عب ر ید شما زو كم 2 ردیدنقا عصام لىعاعا هداز یلج

 0 | زویکیاو سۇر لنا ۵ د ل والا عیب ۳ یاب دست دوج و "هراوهک ن ز ر



 + و

 ار و ۳ ول هبسور هداننالوا ۰ یدل وا یسلا و نور رط هرکص هامدنح و
1 
4 ۱ 

1 
 هدرقنا هلا لزع هدعب ۰ یدلیا هعفادم هناعیصت هدک دنا هرصاح ی هعلق 3

 اعنا لوا بولوا ر ورە هل تابا نامرف م تدمر و و رب دتماقا

DES ET le 

 اا هلداونع تالرکسع رس هش رزوا کب ےھارا لکت ندا نابصع

 هنسهرب زج یی ینودنک و هرداصم لام ندنکیدمهروک شیارب نکل یدلروس |

 هل رازو یاها ابقاعتم ۰ یدنلبف لی وه هناشک یسافنم هدعب یدنلواین |

 لی وع هنکلیلاو ساویس یتب رومآم هرکص هنس جوا یدلوا یمیلاو صراق
 اغوغ ردق یآ جواو یدلوع وفو ترفادنم هدنرلهرا هللا یسیلاها بونلوا

 هنسار هدعب یدتا بیدا یرلنا ككردبا هبلغ هنیشلاح تیابت یدلوا دتم

 قتلا زوتوا ۰ یدنلو هدنرببصنم لیا او هبالع هنس يکياو راصح هرو ||

 توف هدداقوت الاب هحور لزهلادعب بولوا ظفاح هزوم رغآ هدنس هنس

 یم و ف رعل "ییغتسم عا كملا راشم کرد یدنفا دعسا ۰ یدلوا

 یهتنا ۰ ردفصوت ةتسراو هسیا

 لصالاق هلغلوا توف اشاب نیسحناربع رم یسکب راکب یتلابا ماش سابارط

 مدقا ندب وب نکیا معم هدماش ادعاقتم ندنعلاما یرهکب تو وا یدقزال |

 هدتلاک و حاطاریما هلا یا ربمرم هنر هش رزوا یسامما كناشاب 02 ورد

 ۰ یدلدبا هبجوت یتلابا ماش سلبارط هنسهدهع اشاب دمع نانلوب

PODER 
 كنالوالایداج یدنفا ه6 | فسو ییا E ند هیلعتل ود لاحر هجا

 . .یدلیا اقب راد مزع ینوک رازاپ یصکیا ||
 ندناتافو هلبازارحا یسهباب هبساح شاب هدب اخ (دیمطادبع) رود هلاراشم ۱

 هلا یدنفا ناعع یردارب كوب و یدنفا هاش یرد هدز وفط شقلا و دلو

 هنسس هط وا نام ردص 1 کب ی نر تست شاک هلون ا هدکلرب

 تاف وف وم هل سد ناسعط و شلروب مک هلبس هم ر قلناکحاوخو غارج

 زکس زوسکیاو شلشا مادا هدرلت رومآأم ضعب رکیدو هد نعل هجا وخ

 تد وع ۰ یدباشلاق هدار وا س شد تودیک 4 هزیلکنا هلن رافس هد رات

 هناسرت و رانا هدعب و یتباتک یرعکب دور ولایدل هل ون اتسا هرکصت دکدلیا /

 یرادزفد تاکر هدنس هنس ترد و نش و هدر لت اما ەصام جو 1

 هدنفلا دک ناطلس هلا یهو هدنراتراظن هنانزهمو هناضج «دعبو شلوا |



 n رک کوا ی یا هلوی"ندسافرط قلو هار

 هرسارسهنسودنک هدیمظعا ردص روضح یداک هلام باب یتوک یحنذب
 لواوروعس شوطنوف هن رارومأم یتیعم زکسو هنلغواو كروک روعص ولباق

 فوص هن رلهدآ رفن زکدس نوا و راکروک ماق ولپاق 4 هقوج هنن رلمدآ یکیا

 ۱ ۰ یدلدنا شابلا رلهک ارک

 | هم بیپ اا ينا رد فار ت روما: كتم قد وظن موو
 اه رب هللا ینو لزع ۍاوک یحدرد یمرکب كن هدعفل اید ندنغبذل وا ردتقم

  ۰ یدنلوا صن سوطناس رخ یدبلو هرم زوریس ندر کیا نوا

 1 a هلا. روهظ نیغناب ندنلخاد یسوبق یلعبح نوک یحزوفط كنها یذ

 ا الو هزکص نوک جار .یدلوا قر هباتبردق یللا

eS 

aan 

  دادنما ردق هرهظ تو یدو هلبا روهظ نفلاب نکیا هدنرد غا هک"
 و

 هک تاهبجوت ضعب و نايعا تايفو

 یجهخرچنانلوا نق هداقوت هلا عفر یترازوو لزع ندزومب رغا الاب هجورپ
 نعل هدنروم زور دنح لوصولا یدل هدافوت قرهلوا حا نما اشا لع

 ۱] ردشلیا تافو هلیدوعوم لجا هدنرخاوا كنعرح یسهنس زوقط زوتوا وبشا
 | تاستان رلهراد ارزو هدنسناوج مایا ۰ ردیلهنوق لصالایف هیلا راشم

 یدنفا ىلع هد نايم رلاغا چنا هلیس هسب الم قلوا ردتقم هفموقوا وزاب و

 هن رفس صم هلا اشا اض فسو هدلاح یعیدل وا شا رامتشا بسک ود

 رودناباشا هاشاب دشروخ نالوا یظفاح 4 رادیو و تم زع

 ادا هدننمدخ یلادهک, یا هدفدلوا یسیلاو مصم اشاب دیش روخ

 هنداعسرد هدنلزع كناشاب دیشروخو شعب ماکب هلیسهنر قلیشاب یوبقو

 .قبسا نادوبق هدنرفس هبسور نالیجآ هدنس هنس یکیا یرکی زویکیا بواک
 هرتساس.هللارزو هر هنسهدمع هنرزوا یس يص وتو فد رعت ڭناشاب حاص

 د: یدملز وب هلاحاو هیجوت یی رومام قلیحهخرجو یصنم

 داب هت رفظم بوراب ادعا فومص هلبا ماصقاو موجه تاذلاب هدلحم مان
 ۱۱ سا ناف یزد اب ىا ناجو تيه بدك هافاژا
 ادوبف هدسعب و ماه اق هدنل زع تان شم مظعا ردص تورا توک

 ۰ یدلراقیچ ندنداعسرد هلبصنم هیالع هرکص یآرب هدهسیا شلوا ای رد

 نی و



 مسنمو هاشاب دمخ هسوک یسیلاو ییا مور قیسا نانلو هديل وياك یتلایا |
 هداز س وناوف نانلو یظفاح شب یلابا هسنطا هرزو ا قفل وا هرادا هلا |

 یراقاجس هلاوقو كين الس قالا هسجور ینومطسفو هباشاب نیسح |

 ۰ یدلرویپ هیجوت هباشاپ ےهاربا نانلوب یظفاحع یزغا یاچو فرصت |
 لغاطروفكت نانلوا ین امدقم هلغلوا دودعم ندشاب وسنم ید فا ت

 ۰ ردشغلوا قالطاو ومع هد هرصو اغا دجا |

 كعظع نابعش ناخ ےساق هلن اوسنع تاللا لوس ندسنفرط نارا هاش

 داتعمرب بواک هبیلامباب ۰ یدلو لوصو هندابسرد یک کوا

 یک وا ےک و یر نیکی و روک واک دن ر

 یاداو ۰ یدلو وا رکروک شوطنوف هد . رامدآ ره نار کبد ها

i ۱دیا رسوا كنافا عشا _ھ یثاب یوق نانل وا نیع رادنا هک دم  

 ۰ یدلردنوک هنغانوف عقاو

 قلترو هرزوا یسهیدق لوصا ینوک یصهرکب كنابعش کک دیراب |

 ۰ یدلروب هبجحوت هباشاب لوله ندنع دق نا دناحد زاب هلهحو قافاحوا

 قلوا دودح یاصقفا هنفرط نیمز نارا روت قم ءاول هکر بد یدتفادعسا

 ۸ زنان رفرطلوا هدتروض قلترو و قظاخوا ور کک

 ثاهجوت هلییبس هضرام ضمب نکرولک هنلوا هیجوت هدنعوقو یملالح
 هلت با عاو فرصت یسهفرصتمریسع هعیص قرەلوا دودعم ندنبص اتم |

 را ید لصا هسباو یدتعوا بنات م همیار
 شا ذاا هتشرسر هدمع ضقن مع یو هرخالاب بولوا تیغ رب

 تم ات سد یساهما كناشاب فّورو انشور هدرنک روش هش رک یفیدلوا

 | ربع ا فرصت ندد ر ناماخ هرز وا یسدیلصا تنه داکشا ادم ۱

 یدل حوت نا
 | ناد یراع نمنشدلوا یسدهابس زبان و دا
 || هلسوپ هنو كنول هزنکتا هنسو نکیا هذکشک سوا 9 یا
 الخ قردنل وا مس یس همان درع ترار هحدقا ۵ كرما لود اراشا

 | یفیدلوا رضاح ییسیچلیا ریلکنا هدام باب یراهماتمسدصت هدا |
 ا هور ) ۹ ( هدلب د ناجا كن همان دمع ا ES اوا لدا هدلاح 1

 ۱ 5 روئلوا دار 1



 E J اخ 3 رع هداژ یک نانلوا ی a ا و ےعد الام دا

 ۰ یدلدا قالطاو وفع هدهرح الا یداج

 | ۵هفسبظو یافا هدنروصقفاوم هنوبامه یاضر انا دجا یساخا یر:
 ۱ گكنرخ الایداج ینعلەدنرو رم نوک ۷  ىللا ندنصذ بم دنعددمهل وا قف وم

 .قدرطلا تسع و یدلوبع وقو هلربلس هدقاح وا هلو وا لزع هدا نوا

 1۳۹ ذآ 1 ۳ انا ےھار ۱ رطح و یناب یحصوصکس انا ندلالالج

 : ۰ یدلوا رضع انا نسح یرادک و

 تماقاهدهنردا هنسهدهع اغا دعسا یرظان همارد ینوک یک درد نوا كبجر

 ردشلروب هیحوت یعلفرصتم نمرج هلنرازو یالاو هنر هرزوا كعا
 ۰ ردو اشاب دعسا رهام رعاش روهشم

 دانا وب یک یراکد لک هدنا ضرعت هلحاوس ضعب هبات و یابعسا هداتش مایا

 | هنسوشراقه رق مان وسد و ناک هدنسهرب زج زفاس یرایک دیدناب زا م اطرب
 | فسو یطظفاحم زفاس هن رارزوا هدهسدا راشمراقرح ال هب هرق لردلک

 طبض یرلشاقرب كن ابقشا 4 راحایدل هلغفل وا رکسع قوس ندنفرط اشاب

 سژر كنابغشا نالوا فالتا هلشاقوو شما رارف یسیقاب قردشلوا
 ۰ ردشلو لوصو هدبحر طساوا هلکلردن وک هنداعسرد یر هع وطقم

 ۱ ۰ هدر تو راضاو كاسا هد نار ورتا
 داع قلنا ید ندنراصح یلوطاا ورند هنس دنح بولک هلسا بوط

 ۳ بوط هدنفو یکیا روک ذم د ندهلف ید دعباعف ۰ یدیشلوا

 ۰ ردشغل وا د هدف رش ناضمرو

 ادبع یسلاوهفر هدنامح ون نانلوا ارحا نی زک عور داتا یش داتعمرب

 ع رادحس قباس ردص ےقم ہدنغاط روفکت هلیقاخا یراقاعس یارسقاو
 ساویسو هیاشاب نیسح توق یسبلاو رکب راد قاخا هعحورب هقرو هناشاب

 # ابالی 



 هجو یراقاصتس یلیاهجوفو راکدنوادخ هلمطرش یمهظفاح ز

 هجو اغا دجا یسادضک لوق کد لاا یر
 مد هرم

 ۳۳ سس س
 ا یدلدیا

 یدنفا ناعلس لام ردص یاد تی یا ر

 یدنفادیسدج یرظان هناخوطو اد یدنفاقداص ۳ ننی هنب
 ۰. یدل وا یرظاب هاش وط یدنفا ناعلس و تاتکلا سر ۱

 رما كناشاپ ةلارون رب زو هداز شاپ دیج لیلخ یظفاح م یسهررزج ی
 هدلاح یعیدل وا تافاکم ناباش دلکلروک یتمدخ نسج هد هطفاسحم

 ۳ لیصا و یهیدعت و مظ اش ادم هرف قرصتم یراق یرفناکو

 یرغتاک و هرفنا تولا ردوا هنسهظفاحم نل بصنمالب هلفلوا نواه

 ۰ یدلروب فیطات هلا هیحوت هنسهدهع اشاب هلاروت ید یراقاصس ۱

 جار همراز و یعبرو هشورغ یتلا یصنو یکیا نوا یمات هذه لالا

 برص ہد ادب اح رکید و نوا یارعط هد احر , توس یدع نالوا

 یدیلقت ند نفیدلوا زا یسوزاب نکل تولوا شوف هد
 ردا لاسعا یبلق قرەلوا ادس راذزملق هدن را هطا زکد قا هلغلوا نا

 هنروص قحهمهنلوا دماقنو قلوا روعههو ورتم لوا شقت ندنراقدلو

 ارل هدش ایم كنفرطر یک ۰ یدل رثکت یسوزاب هرزوآ قوا

 هدایسو كنرط کیدو نا دو نامز طالب نا
 شفت یمامد هتنطاسو هکلم ما ا هس راد و دسر را ن برص

 ۰. یدنلوا یر ر دکب هراز ا او رط ەد زت الاعب ر رخاوا قرەنلوا

 / اب رتخدرب ندی رای رهث كاب بلص هدنبس مو نالوا یس رخ دالا عي (
 ۰ یدلدایکلنش بوط نوا و یدنلوا هیعس ناطلس هبطع بوغ

 یسەعلق شافو لابا نوز رط ینو ی جلا ۳ كنالوالاىدا

 هباشاب نیسح ر زو هداز نچ یظفاحو فرصت د زاب و صراقیغلظف

 هاشاب دجا دیس یللیا څا رب زو 2 2 را در و نت

 نیو ا نر او



 تر
 لر و توللا ههداب ر ندا نالوا ررقم تناکوکسم شوکو نوا

 || شورغرب هدربهرمشط هن بویلوا لباق یسارجا نکیا شلدبا غاسیادیدش

 | ىس هدنرایع نوا هداشاوب ندنفیدلوا 7 تبوسلا هبهراب شعلا

 | هکس دیدج كالهراب شقلا قرهنلوا غ البا هن رایعر , شقلاو عض سلاخ

e.و  eتالف كن را هکس ینجا هلا هیلفتلود  

 || ۰ یدلزای هیلعمماوا رم نوما یماغ وا فرص هبهدای ز ندنراهررقم
 ضوح ناسناوا داحا هدم سام ٌهناسرت یههنبس یکیا نوا زویکیا كی

 قلوا عارذ نوا افعو شب قرف اضرعو یمرکی ز و الوط هدناب لریبک

 كنلوالا عب ر یسهنسزوقط زوتوا وبشا هنساشنا كضوحرب رکید هرزوا

 ۰ یدنلوا ساسا عضو هد رانحم تفو ینوک یضجوا رکی

 ] رهظم هبهناکولم داقعاو قولو هلهجوره اشاب یلع رادمنس مظعا ردص

 1 ۱ عو تک از بسک هصساضتفا نامزو لاح تلود ةموع خاصم هدهسیا

 ۳ مرت ندنفدلوا شابا تیمها سک هن وک ندب ِ صف ءهروم صوصنا

 1 | هدنرادص ماقم كناذرب راوطالا برج شهرو شمروک یراکزور درسو

 | ییا مور كن زاغو زکد هرفو شف وا سح یک یرک یموز یخ و
 یراقا ےس لیا هج وقفو راکدنوادخ نالوا زۇما ه هظفا ییلحاوس

 هند اعسرد ینوک یهرکی لرفص اشاب بلاغ روهشم ر زو یفرصتم

 1 0 روع” بو ولباق هرسارمم هنسودنک دور ولا یدل هب یلاع تاب هللا لوص و

 ۱ | اشاب ناک یکرک ناسنلیف هیت هدنحما زاغو نوجا یسودنک بولب ریدیک

 | عیر هلتهج یمیدلوا شلنا رادسا هب هظفاح سما هلبا تماقا هدنسیلای
 | هرداصمالب هلا لزع ندنرادص اشاب ىلع رادحس ینوک یصنوا كرخالا
 ۱۳۳ 0 ا ها تا دلا راو نوعا هقبفا هدنیلوسک

 | هدلیذ یتروص كنو ام طخ نالوا رداص راد هنئرادص ۰ یدلروی

 1 ۰ رونلبق هوالع هلبقر (۰)
 ایکو مادعا نی کت زبلشند لا ندنساسور یرهکی اشاب نیسح اغا

 ۱ ندنعضوو كنا ولقاحوا هدهسبا شما ریهطت هصبا یغاحوا هلبادیعنو ین
 ۳ 2 ادت ءوس هتسودنک یزفلوا هشبدناو رکف رابود
 هجاطا یدل قحا بویمهلوا لباق یساقبا هدنفلاغا ی رهکی قترا هاففلوا
 لو و هنس هدهع هلفلوا م رلم ید یسقلو هدتنطاس برق



 لدا نیس یاس لا ا | هدهرحم لالخ £ نالوا

 ك هداز قدص مال سالا“ و ۰ یدلر و یسب ردن سؤر هبلاط قرف ۱

 ندنراقدل وا ١ ت ويعم هلقلا توشر نداوت داد دال وا كیدنفا و ۱

 لا لزع ا 2 زوقطنوا كەر 2 لرەلب روک موزا رزیحسم لدبت ییالوط 1 ۳

 ۰ یدلوا مالالا مس قرفلوا همان هعفد یدنفا عصام قطصم هداز یکم ۱

 یناحا سور هرکر هد هنس ید هرزوا یعیدلوا هیلعتل ود نت رد باد 1

 یدلمولع ةبلط نالوا غلاب ه هنس یدب ییمزالم تدم الا هج ورب بولوا ۱ ۱

 حج راخ یادتا نالوا سد ردن یتا م تم هرات دا نیس ۱ : قاع ناصءالا ۱

 ةجرد یراما هاش رشتو رولپ روب اطعا ینوبامش سۇر یسهنر ||

 اب رنک | درج دو دقت و و رولي زاب هرزوا بانر هروک هش رقاتیهسا |

 یدلکح ورايا نا کیا قج لاق ورک یدنفا نالف هژنع ندنع وقو اطخاب تیاحص 1

aعبطلابرلیم هدا قاقکسا تاسیناو رولک هعوقو راضارتعاو تیاکش  
 كناصها سلح نکیا مولعم یتاتعسا كن رایضعب ندنراچلاو ر ولاق س و ام

 یملوا هدعاسم رمظم ود یدم هنارواط هلق ال هد دلقیص ندنتباهم

 هدناصتهابیقع تاعفدلاب و یدبا رولوایداب هنناضرتعا وتاباکش كنب ر 3

 1 رلنالاق نيام هدناصما ینو ید قاخ بولو عوقو تشم لدنت

 مأشت ندنناصما سور رلمالسالا جش اب نکا هلکعا لج دن راسکنا

 تقع الاب دج ورپ د رک ون یدراّتسا كما ربخأت هدنل ولح یتفو ربا

 ةا كسب ۳ یو جد یلزع عوفو كندنفا هداژ قدص ہں( ھا

 هنب رکج هش ود 4 هشیدناو مهو هاب وا رلیدنفا مالالا 4 وبلاح

 تو رب قیفو هژلرمامت هنس هدعاق ) نام وا لجرلا مرکب ناالادنع (

 تاد و كلدزوك یراداقحشا هح رد وع وم كن هبلط هد ر وت ا

 ر هسایا تودو مامشا نوحا یمالو عوفو كرل هلءاعم یک تفر اضانو

 ندنراسکنا كرلنالاق سوم قحص و زالوا هس وسسوو و یا الصا

 ۰ ىدا زالقروق
 a نانلوا عورش هنساشب یفوک ی کا نوا تنش

 هنناشورفو ان ۰ یدلوب ماتخ هدنلئاوا لوالا عیب ر وبشا نایت و
 e زوفط نوا زویتردو هک یاب زولا خلابه ناو

 ۰. ردزرع هدنګ رات یدنفا دعسا یو



 ا هدنا كن نو وور و

 اشا فسو راشمرب ویدا تمجر قرەلوا ناشی رپ بیسالب رکسع قرەلوا ادیب
 تدوع ههرداب ارش نداروا بوراو ههز و رپ قرهلوا لعفتمو ردکم جد
 طلب

 ادراغا زوب اه هدنراهب راح ايت شا نالوا عقاو هدنراتمج هلاحرتو هينا
 هدا زك هد هعقاو تان راح تولوا اشابدیشر د قرصتم هلاحرت قحا

 هللزعو تاقرتسا ینا اشاد دوبلوا هلتیحو یدیشعازاق ترهشو ناش

 فال كناشاب دیشر هجرک ا بود انا اصن كندسانم رکید ه هلاحرت
 || قترا شلزو یسهرا هلبا رکتسعرس هکمادام هدهسیا مولعم د هحمل ود

 ۱ هنسودنکق رهنلوا عفر ندنسهدهع یبصنم هلاحرت ندنفج هیلوا راج یماما

 | ناشیلامانوحما یسک یرغوط هنن زافو زکدقا هرزواكلرب و بصنمرکید

 | هلاوح ماشا رکسعرس ید ییاضنا كنبسانم هبهلاحرت بونلوا رادصا

 ۲۰ ۰. یدلوا شتا بیقر عفد هکناص یداثاب دوبلوا ۰ یدلروی
 ۱ او هد نه ونسر ا هر نا کر اشایدشر هنلاراکم
 || یطصم شب ورد هداز كنش ید یظفاح as هدانا یعیدلوا

 | یعاصس نمرچ قالا هجورب و یکلیلاو هلا یکلرک عرس هروم هباشاب

 | دالخ جد یغلطفاح یلوبکیو نیدو نالوا لح ندنا ضیوفتاب
 ۰. ردشمل وا هح و هنسهدېع اش ا هدالوالایداج

 یدلاق لدّدصع داشک ) ید ن وا یا ود هلیبسح یب رقت كناتش سوم

eر كردا تدوع هل. سهم نعز ) ید  Eوک یجچج وا  | 

 یدل و لوصو 4 هنطلسلاراد تا

 ندنآ ربم رم فرصت مروج ناو هدشیعم اش ا فسو یز ورییس

 هاتشاو هو وا یسایها , كنانشاب فو .هلکغا تاکو انشا لغ

 ۵ كناشاب دوم موحرم یل هارد هلبا یناریمریم هنر یتا“ مروچ

 3 ۰ یدلروی هیجوتهباغا فسو یسیشاب
 ۱ چ یتش د عیاقو « ۳

 كنتزع قیطصم هداز اشاب ناشع ناتلو نم هدیلوسک ندرودص یامدق

 ۰ یدلروپ قالطاو وفع هدنلئاوا یسهنس زوقط زوتوا وبشا
 لصفنم ندنسهس ردم قرف هرزوا یفیدنلوا ناب هدنح رات یدنفا دعسا



+ 
 یقرمصتم نمرچ هلا اشا فسو ىلە وقرب یرکسع رس هروم هدانا لوا
 یلبخ بوراو رد ا رد هن اليا هلا رک ر اسع اشا حاص

 لرەشود هو رفت و یفالتجا هنس»ه را رکسنع یکه دن راتنعم هد هسدا راشعارغ وا

 تدوع هنیدزا كردبا روصق وزع هرکیدکی ځد رانا هلفلوا ناشیرپ
 ۰. :ردیراشفآ

 ندشادقف كنسهید و هبلام تردق اشاب نایلس ربزو یظفاحم ندزا

 اص هيلا راشم هنسهظفاحم نیدزا ندنفیدل وا شلیا اعفتسا هحدقم هلثح

 هدنتیعم یرکسع رس یلیا مور ید اشاب فسو یلهجفوقرب نیبعتلاب اشاب
 ۰ ردشفلب دما هرهشیکبهوزوا قو
 ید یسیکیا اشاب فسو یلهچفوف رب و اشاب دوج یلهمارد موحم
 اشا فسوب یزوریس یدیارلشل وا رکسعرس هدلاح یرلفدلوا هلک ندقلنابعا

 ییسودنک هلغلوایبغوا لک, لیعاعسا نالوا نابعالا نع هدیلیا مور هسا :

 یالوط ندنفیدلوا رکسع رس لوا ندرلناو یدراتوط هدنفرط تسوا رانا

 هجرک او یدبا هدنسوزرا قلوا هروم اف هدلاح ینیدل وا لعفم عبطلاب

 هب هزورپ ار ندنغیدلاوا یسهیلام هوقهد هسا قو رکسعیناکرادقم هدنتبعم

 ندنعل رادهن زج ساب ىلع یلنلد هت هدقد الشات هنن ر رک ی رکات دوان را بوقیج

 یسازاب هل تفرع ودنک لرکسع و اشاب نو رب و رګ یسلاو هاب دمقیچ

 شعا فیلکت هاشافسو نص وصخ یسلدا تکرح داحالاب هلیسودنک و

 كب رش اوهداپ كناشاب رع هدب ودا حرخ یسودنکیهراب اشا فسوب هدهسیا

 هل رلهدرک مسدوان را هبیرغوط ندب رغوط ندنکیدغا زب وجت یتسلوا ترهش

 ردق كينوا بور و نیشپ قلیا رشیکیا هلب رام قی راج رهشلپ وس

 تکر جو رايا هرزوآ كار ورم ندرالتسفو لیکشت ودرارب و رب رح رکسع

 هک لصن قرهلوا ندننادناخ قلهقسوط هسیا اشاب نوب رب ورع۰ یدبشلیا

 یسودنک هسلاشلوا اوشسو سسر هرا هغک نوتاشاب قطصم یل هردوقشا

 ندجراخ هدلاح یغیدنلو هدنسامدا قلوا یس كراهة سوط به د

 هنسودنک ئسمزاب ر ا ندقلهقسوط دوګ دوخ هدب ولک اشا فو

 یلخدمكنهروم یو نکر ر وط هل و ییمصم كنولسوم ندننکندلک نازک ۱ ِ

 ردلکد لفامراک كمك هب هر وه نکیا مدقا یربخهلو و ناز دلو نالوا

 لک قلا هنق هنجما لرکسعوب هلا طئاسو ضعب و هعاشا رزوس ولوب |



 و یداروب ناسحا هیطع دفا هسک كيب و یارک تاپ تار رڪ

 | ۱۲۳۹ هنس عیاقو

 | لصم ندنسهدمع اشاب مهاربا نانلوا بصن یسیلاو كينالس الاب هجورپ

 ۷ هدنشودرا لیا مور هدمرح طساوا یرقاسصنس ربشنارب و و یلو نالوا
 أ : لّبارباو هباشاپ رکب وا یلهروم یظفاح لاری هرزوا قلوا مدضتس
 ۱ ۱۱ مور كن زانو رکد هرقو فاصل لبا هوغو راکدنواد یخللتفاحم

 | هجوقو راکدنوادخو هلاشاب مهاربا یلهنراپسا رب زو یظفاسحت یلحاوس
 ۱ هب رصبفو قواز و یعلظفاح هروکحذم لحاوسو یرلفاصس ییا

 | رب زو یرفاصس همرصبقو قوازوو هاشاب بلاغ رب زو یفرصتم یراقاصس

 | یوک یجنزوعط نوا كمرحم و ۰ یدلدبا هیجوت هباشاپ ناقع یکرک

 ۱ ۰ یدلوا یزازفد یسودروا لبا مور كب ىلع یلهیناب یتیما هناسرت اّماس

 ا راغ دالا نانلوا طبض ندنقاط یلنلد, هت هدنرافرط یت هبا و هلاحرت
 1 ۰ یدلدنا هلاوح کا جد یتراظن

 ی ور كنسايتشا لبا قواف اب ىم لیردوقفا لاب مجورب
 | رومآم هت واعم ار کا د اشاب ورسخ ایرد نادوسق بولوا ی

 ١ شان فسو یزوریس یدلک ر دق هکنولسوم اشا نطصم ۰  یدیشاروم

 ۱ رک یریقح لا يراد لبا لک همین کا

 . كردبا قبيضتو مصح ىنا غفل وب هدندب ايق شا كنول سوم نامزوا قحا
 ۱ یژیک | كرکسع یهدنتبعم كناشاب ینطصم ۰ یدرولک مزال كلیارضست

 | یربماصا و موجو رواکنجو روسج عقاولاف رلنوب بولوا رادغک ولغاط

 | بولوا قلخرب راپ راچ بولاچرگبوروآ نکل ردهشاطرب ولتدش تباغ

 ااو و ردرلکد رلمدآ رونلکا هدیدم تدم هدرب رب نوما. یسهرصاح هعلق

 تفلا كمروك هدنرنطو و اکی هسراردا برح ردو یا یتلا

 ناب یطصم هلکعا برقن : ساق زورو هلعلوا ندنساضتفا یرلهمدق تدامو

 دنهاکشدب كنولسوم رەد رازالاق نیشیق بولوا یببنرت زاب مرکسع من

 رداپ اشا ,نادوبت هلا a یاغود قاتم ۰ و

 ۰ ردشعا



 ره كنسیلا ها زوم ز ۹ ییح وفا اسا تان ا ۰

 راد نالب زدن وک هل زا هنس خرم آی نوا ن و۶ ی را هقناضم نالوا

 هنن هل غل وا نوامش ۳ لصاو یکیدلنا تخورف هارعف هلا راهب لاف

 كنەدغعقلایذ یغاصس زوم رغاو ی هداقوتو هرداصم امو عفر ىسەبتر

 ۰ و هرج و دک ره یا و سلم راصذز رد نوک یا نوا

 سس تن ۳9۲ یک بروم

 ردق هب یدعم اش اب دیشر دمج فرصت هلاحرت هرزوا ییدنلوا راعشا | هدالاب |

TE aa i a ی 

Ce a? ROONEY جو و 

 فردا نیول یک یینبدلوا رفظه هسیدتا برح هلا اسا هدەراره

 شا روک ا سا جد یرلنا هللا موش هن رزوا یی اصع ۾ بلب قا

 ۰ ردشلوا رطاخ "یلست بجوم دورولاب هنداعسرد هداناو یربخینیدلوب

 ن ا یواش وا نالوا انور هداشا د هس وک یزکسع ر لیا م 32

 شار هج هروم ردقه یدعم هلسس تشابم نالوا را ڪڪ رد هد سه

 طسا وا ندنهدلاق تقوزا هنارذک كف ےسوم هک ویلا تویم هل روکا

 هن رب و یت هیلوسلک هلا عفر ینارزوو لزع اشاب دم هسوک هد هجا ید ۱

 یاچو یسیلاوو رکسعرس یلیا مورا شا دمع دوبلوا یتیلاو ك لس ||
 بصذ یسلاو كيالس اشا مهار | فرصتم یو نانلو هدنس هظفاحم یز

 یطبض كنسايشاو لاوما ةف كناشا دمع هسوک و ۰ یدنل وا نا و

 ناز هدربشیکب یمانضش یافا قررا ردانس لات ~٧ کک

 لەپ وقرب سرب هروبو ۰ یدشالیف هلا وح هکب ىلع لوا روخاریم

 زوبرغاو ریخت و طبض یب رافرط هقتساو هدا ول اشاب حاصلا اشا فسوا

 هحوت هزوب رغا هرزوا 7 هرکصندک دن مو 9 قاماق

 هفرغا اشا ر يطصم لء ردوفشا نوا فال ییسایقسا ییا .یلراقو شب

 رکسع كينوا كرهلک هبهزورپ اشاب تسو یزوریسو تع نع هدش دزو
 تولا دراوت هډاناو یرابخا یراقدلوا شبا تدوع ههروم تو

 هریخذو تام هرارومأم قجهلوا لخاد ههروم هسبا اشا ناد
 هحزکدقا هلغلاق بوشیلیا ه دنهاکشدپ د ۵ هرزوا كط تن زا

 || هروم نامش قرهنلوا هباکح یکودنا ش ا راحود راشبا :یکج

 هنسو هلبا ارجا هرتؤم تاقب وشتو اطعا | دیزل تایلعت هنب ررومام ین
 .هیاشاب دمع دوبلوا نوجا ی وا ف و ی هنيا فرط سهل + 1



 ۱ یاب ها ءرفص نفس یارو نواه یاغود ۰ :یدا

 ارا هسنفرط ره كلریازجو لحاوسس ایقشا هلتهجوب ۰ یدرازام هل رب
 هنسو اشا ورسح اب رد نادوبف هیلع ءان ۰ یدرازالوا یلاخ ندراسخ

 ا دو تکرار راسو روروټو نیتقرف نالوا ینودام كرافابق
 ی زاف و زکد د هرق هلا هناتسا و هتفس هعطق یکیا یللا هرزوا

 || یاس هرزوا قفل وا هوالع هنسئرت زکدقا اضتفالایدلو قو هدنس هظفاح

 اپ داق نکو قاق هعطق تردو یلرابا چ وا هعطقر هلهجو

 ۱ ۰. یدیشمردتا ریه
 | نا مو کیتا هدنرخاوا كنابعش هلکعا لولح راه مسوم

 | زوب نکیا هدنراوص هروم نوپامه یافت ود هکوبلاح ۰ ردشقک ههرومو
 ۱ بوشان هنلحاوس یراصط زوک نغم یربهنکت ددناب زا كفت قفوا ردق

 رکسعهبهرقو موحش هن راصح یلرادناچ هدعب ۰ راشمروس ناوبح یلیخرب
 . ررزوا بو وط یس راصح هرقو راسخ لاصبا هفارطا هلبا حارخا

 دیهظفاح بایسا كلحاوس هلع ءان ۰ رلتشعا رارف هدکدتا تکرخ

 1 ۰ ردشش وا ثبشت
 1 ی رهلوا ترازو هر لئان هلا تنش ندنتنانک ناوید كناشاب دیشروخ

 لومأم نداشاب یطصم دیشر نانلو هدنسهظفاح یسهطا شوق الاح
 دسورب هلبا عفر یترازو هدانئاوب یتیم هکر روک سټ نسج نالوا

 | هدزقاس هلا رف زوئشب یسهظفاع یسهطا شوق بولوا اواو هتماقا

 ١  بحاص هحل اوخ لوا قرهلوا ندنسیلاها یسهطا شوق لصالایفو نانلوب

 ۱ ۰ ردشفلبق هلاجا هیاخا سایلادجا جالا هدازسابلا نالوا رابتعاو عقو

 هيف راز عفر هعدفا كناشاب ىلع یهخرچ قرصتم زو ضا
 راو هلبببس هب رح ا دالا شغل وا لاس راو رادصا لام نامرف

 یتبم هنفیدل وا شمام هک هب ورايا ندرهشیکی ربشابم ندیک ندنفیدل وا دودسم
 رب رعآ ادای و یاب هنس نانلوا:ارعنا وک یس دزد تلاش

 یدلدبا هيج وت هلیترازو ءاقبا هنسهدهع اشابیلع جبهخرچ هن یغاصس

 و وا اف اک ا دراو رانخا نکل

 لاوحا قیقحت هلغلشالکا یقیدلوا تئاطب و تواخر هدنوارومآم
 ۰ یدلردنوک هفرطلوا هدانناوب کن یلع لوا ز وخاریم

 € یجهخرحو



 ۶ هد ¥ ُ

 هرکص ندکدشروک هلا اشا ا رس یی و هر نعل هرکص نک |

 یسودرا قرش هلا دجا از ريم یمادضک و یسودنک وتفوق تن 1

 ترمشابم ه هلاکم هدلاح یراقدلوا مضاح ید-فا دیعس جاح یرادزتفد |

 . دشت وا ا
 ناسنلوا دقع هلبا هاش ردان هدنح رات ز وقط یللا زو كم هطاصم ساسا |

 یلکیبس یربفس نارا.نکیا لبس نعم هوست هافلوا هما هام ۲

 در رانو هل ندنرفدل وا ندنسهعب نارا كن راتیشع لناردیحو

 ۰. یدلک هنسهحرد هلربف هلاکم ۰ یدازوا هژحابم هلکع | امدا ب راه وا ۱

 یڪ زوقط نوا كنهدعقلاید هنسهعزانم تربشع هلا دوسق ضعب تیاهن

 اتضحا هدیننتم .راصخ رم همان هدهادنعمو ۰ دلت و
 ندنوبامه فرط لوصولایدل هتداعسرد هلغغلوا عدقن هتداعسرد قرهئلوا |

 یجکلکب اقباس ینوک یصنشب كندا یذو ۰ یدلروسی قیدصت حد |
 نیبعت نیا هن روا :علنفا سی درج نالوا یهبج هبساح یلوطانا الاحاو ۱

 ناربا هللروص و و ۰ یدلدا هلدابم همانقدصت هلا مازعا هعورضراو |

 هلقر ( 4) هدرب ز یروص كنهمانشدصت ۰ یدلوا فرطر ییا |
 ۰. روبشلوا داربا ||

 اب رد لاوحاو هروم عباقو
 لوا روخاربم ندنغیدلوا شتا تیمها بسک هنوک ندنوک قرط هروم |ا
 | یو یر نوا تخر ءزویآ یوا مامان ےھاربا ۱

 دن رپ و ۰ یدلرویپ هیجوت یرلفاصس ربشنارب وو یلوب هلترازو هر هنسهدهع |
 راهور ۰ یدلوا لوا روخارب كس ىلع سما اش یسهلشف ی وط ||

 ردا زو هفارطا یاصع یلیا یراق تح بوترا هعدشک ینایصع |

 ناد شرط هود وتشا اضشاب قنطصم فرس ردوا 6
 یدلوا رومآم هنکرح هن رزوآ للیا یلراف هلبا رکسع ردق ییدلیهراقیچ ||

 هجورب یرلقاعتس ناصبلیاو یرخوا هنسهدبع ینوک یهچوا كنابعشو |
 یتع ها اقاحا كلذک ید یعایعس ىلا یراق یک یعیدنلوا هح و قاطا |

 ۰ یدلروب هیجوت هباشاب لیمعا هداز یلسالب ناریمریم فرصت |
 هارقابقا تولوا ردننکت نلنشناللوتو قفا یک هاو یا ال
 ررافیج بوریک هکیلد ره یک هرافو راروشالوط هدروص یقج هيم هشان |

3 
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 كن راربق یدنفا هللاءاطع هداز فیرمش قبسا مالسالامجم هلا اشاب ینطصم | یلچ قبسا ردص هدنناتسرف روکذم ۀنیدم بولوا توف ینوک ی رکب
 ۱ رده وا نفد هدنک وا

 ندكدتا لیصح هیلاعو هيلا مولع ندنسالکیسهدلب بوغوط هدناتنیع

 "ده مز هلا العا دف ناحههالاب هدز وعط اک زو تولک هتداعسرد هک

 1 قلوا هجاوخ هنیدنفا هللا ءاطع یعودحت هداز دعساو لخاد هنیسردم

 هد زوفط زویکیا ۰ یدیشلوا لئان هنفلهجاوخ نویامه یارس هلیبب رقت
 | ندجرح هدنرد نوا ۰ یدلوا یسیضاق رمزا هلیسهاب فی رش سدق
 مدنيا یزکو لوتاتسا هد راش نوا و یاب دم ر ڪڪ كم

 | ملخ نالک هروهظ هدچ وا یمرکی ۰ یدلا یمهباب یلوط ان
 8 4 هرمنا قرهنل وا ماا لىت ۲۳ ۰4 RAPT E هعق و یاخ لس

 1 تولوا ىا هدف ره ۰ یدلدبا لب وحم هراصطزوک یسافنم هدعل و

 || هاشناو رعش هدهثلث ةنسلا ۰ یدبا قاف هتارفا هدنایدا صوصطایع

 عاشلا ةحودو یسهشاح هرابعلا ی رع هلیسهچ ر ك ریبک ریس یدا ردتفم

 كبار یافطصم ناطلس ۰ ردهبفاک "هلدا هلاکو لضف ةجرد یلید

 ۱ هه ا نالی روت لارا لف لسا لوم یوادکح ساف هدنسولجن
 یتروص ردبسه وع رب كنسهلیلج راتاو یسهمالع تغالب ةماخ را كنا

 ۰ ردشازاب هدنلیذ هلدلح یحزکس

 هللالرع یدنفا دیعس هداز یلکردن یشاب مکح ینوک یجش!یعرکب كلاوش

 ۰ ردشا وا یاب میکح هنن یدنفا تحج لس

 ( یغیدنلوا هحاصم دقع هدنس یتلود ناربا هلا هیلعتلود )
 قارب وط ازربم سابع هرز وا یییدنل وا نام هدد س د رسم ییباقو هضام فسا

 هلا اشاب فور یرکسعرسس قرش كردا تدوع هزب ربت ندنعقوم هعلق

 . هلفلوا لايم هلص نیفرط ۰ یدیشعا نایرج تارا ضعب هدنراد
 | عر هللا راشم ندنفرط هیلعتلود ه دنلالخ یمهنس زکس زوئوا وبا

 یلعدح ید ندنفرطیتلود ناریا یک یفیدنلوا نییعت صخ رم اشاب فور

 كنازربم سابع نالوا یدمع یلوو یبغواو كنهاش نارا ازربم

 ۳ یدیشلوا صخص هب هحاصم دوع هل را هماننصخر

 ۰ یدل و لوص و هم ور را ینوک ی اص یش! نوا تا هه لم رخ ا

0 
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 ۰ یدبا تافصلا ح ودم تاذرب ندفراسو لع باصصاو ندا لص

 ۰ هيلع هللا هج ر
 هداننا و ید یربخیتافو كنندنفادیعس هداز قایلدنم یسیضاق همرکم کم

 ۰ ردشلوا دراو هتداعترد

 يدان قلا زوسکیا كن بولوا ندماعس ردرهاشم هلا قوم کا

 هنردا هدیدب زوئواو یسهاب حرح هدجوا زوتواو شوا سردم هدنناحم#ا
 تافو هداروا بولوا یسالم هکم هدزکس زوتوا ۰ یدباشلا یسهباب

 ۰ هيلع هللاهجر . یدلیا

 ىلج نادل و :ییسیلاو هنطا الا بوقخ هراز و نب کک
 یتلایا هنطاندنکیدلیا تافو هد وعوم لجا لولح هداننا لوا اشاب مهار ا

 نیدلالالج هداز رابج یسیلاو شعم هلیقاطا یرلقاص نالب و ربزع

 هیجوت هاشاب دجا هداز لیلخادبع یسللاو هقر ید شعرمو هباشاب

 نالوا نانو تاصع "یدابا راتفرک هدیلوانا الا هحور هد هرص یعیدنلوا

 اشاس ندنررومأم یسودرا هروم یناعتس هلاحرت یک هدنسهدهع اشاب قمان

 ندناریم ربم هلئرازو هنر یتلابا صراقو هباشاب دبشر دمع یسیلا و نامرف

 ۰ یدنلوا هیجوت هباشاب نیسح هداز نچچ یفرصتم یغاصنس دی زاب
 ینوک یحدن رک اجر دچنآ نام نالوا شک هباند مدعم هام زوفط

 ۰ یدک هبابقع راد

 لولح راهم مسوم ییعب یدلک تابع "هنامرسسرپ هتلود هدنسهرا تابفوو

 لقن هنارمسلحاس شاطکشپ ندلوبناتسا ینوک یحنرب نوا كنابعش هلکعا

 هيم دیحلادبع بوغوط هدازېش رب نوک لواو یدلو عوفو نوبام

 ۰ ردشلوا فرشو رف بجوم هتلموفلمنا ربخ هنیرد رخ ومهکیدلروب

 یربخ یتافو هدانناو كناشاب فی رش یرکسع رسدرکو یظفاح هبدنف

 ومر ندنآ ربمربم هلترازو هنر ینوک یصتلا نوا كناضمر هنن ر هلغغلا

 اشاب هللا فطل ر زو یظفاحم هناخو نییعت اشاب مشاه ناقم یظفاحم

 راسو اشاب قطصم یغوبشاب هبرصم رکاسع نانلواقوس هدب رک هختدقاو

 ۰ ردشملروب هیصوت هنسودنک یسک ندنفح كناصع داعالاب هبا ناطراضص

 هدن دنا راصلزوک وریندندم یلیخ بولوا ندنراول هاب یترادص یلوطانا

 كلاوش هللا تخوضت قر تاع یدنفا بینم دم دس یاتنیع مقم اونه

 م
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 اشا هل دبع هدلاح ینیدلوا ناب یش هلبا یدومب مان ماح هلاق
 هلیس هطنا و ىدا رفا نالو هدماش كماح نوجا راث ذخا هلکما مادعا
 نالوا ثحم عوضوم هلیئادحا توادع هدنسهرارلاشاب شي وردو هللادبع

 مادعا جد لقسخ هلکعاققح ينددلوا شارافبج هنادبم یسهلّتسم اکع

 ٠ ردخش وا

 تاهیجوتو تایفو ضمب

 | هللدوعوم لجا اشاب نجرلادبع رب زو هداز لیلطادبع یسیلاو لصوم
 | هش هدنلئاوا ىف هننسزکس زوتوا وبشا یتلاا لصوم ندنهدلوا توف

 | هسیجوت ترازو ٌهبنراب هکب یر هداز اشاب نامه ندرهداز لیلطادبع
 1 یدلروب

 ] لرخالا می ر یدنفادشار هداز یا ندنرول ایراد ییا مور
 17 ۰ یدلیا تافاکء راد مزعو تایح راموط یط هدنزکس نوا

 | نالوا توف هدنسهنسرب ناسفط زو كي الوزعم ندکیالس هیلاراشم

 نوا زویکیاو سردم هدنسهنسر ناسکس ۰ ردیمودجم كندنفا ىلع

 یهرکی و یسالم هکم هدنکیا یعرکی و ماش هدزکس نواو بلح هدنس هنس

 یدنا شلا یسهباب یلوطانا هدنرد زونواو شلوا یسیضاف لوساتسا هدنتلا

 ییا مور هدنلا زوتواو یدلوا یرگسهبضاق یلوطانا لعفلاب هدشد زوتوا

 ٠ ۰ یدلیا تافوالاب هجور هدنسهنس زکس زوتوا وبشاو ۰ یدلا یسهباب
 هلغلوا نانلا یوفو ناشللا دندح قحا بولوا تادر عبطلا 1

 | ینوک یعنی كبجر ۰ هبلع هللاذجر ۰ یدیا شفلوا قن هعفد چ وا
 0 یدنفا قدص دمع قلس هلکعا تافو یدنفاریطا وا د فارش الا بش

 0 . یدلوا فلخ کا

 ۳ موجره شواتنلا با قیسا مالساا میش یدنفا ریلناوبا
 | ج7 هدنرمصع ثلاث یافطصم ناطلس بولوا یدیفح كندنفا ىلع

 | هدنسهنسزکس ناسکسزوب كب ندنبلص كنالمدجم هدازفش نالوا مالسالا

 | هدنس هنسزوقط نوا زویکیاو دعستسم هلا سيرد سور هنسواو دلوتم

 هد شب زوتواو هکم هدیکیا زوتوا و ماش هدزوتط یمرکیو كينالبس

 | ۰ ردشلوا فارشالا بیقن هدیدب زوتواو ماکب هلیرلاضق لوبن اتسا

 هک ندافص وب



۱ 
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 یلاها هنن هرزوا یان یاضتقم هسا اشاب مارم ۰ یدباشاروب هیجوت [

 قرهنلوا هرداصم امو عفر یرازو هلکعا یدصت هفاسعا و ه دنفح

 هو دن هرا هل .سیل اھا رک رابد قحا تولوا ز و ام اقا هد رکن راد

 نالوا عفاو كره یمهدیآ تراسح دتماقا هداروا ند غندل وا تهوصح

 هباشاب نسح ر زو یلهد راد یبلاو یلوطانا یا و بلح ناوک یصسب

 یتلایا هقرو هباشاپ خاص قبسا ردص ےقم «دبلوسلک یتلایا یل وطاناو
 هرزوا تماقا هدرلح بول وا یبلاو لصوم اقا ندرهداز لیلطادسع

 ...یدلروم هجا هاشم وا نا
 لرديا ذاا تصرف ینغيدلوا ولنامرف كناشاب ةللادبع هينانو تاصع

 هسالود ید ندنفرط ماشلارب هللا لالضا یني را هفاط یریصنو یزرد

 اهد هت صر یمهلئسم اکع نادنراکدشود هنسهبعاد كهرب و قلسعشاش

 . ردشلنا تیمها بسک |
 هرصاحت ییاکع بوراو رانلوا رومآم هنر ز وا اشا هللادبع الاب هجورپ
 تعجا م هباشاب لع دم یسبلاو رمصم اشا لاد بع هد هسلا راشعا

 ندنکو دبا شلنا تعافش هللا ضرع ه-لودرد یني وفع كن ا ید واو

 یاشا بولوا هل اه اش وفع رمظم اشاب هللادبع هدالوالایداج رخاوا

 هیجوت هنسهدېع ناک اک كنب رقاصس توریب و دفصو ادیص هلسیرازو
 یتسمامتا زواج هرللحم جراخ ندنتموکح راد دعب ايتو راد هتفیدنلوا
 كناو ۰ یدلزاب لام صا هنسودنکک ینوک ید كبجر رھا

 یسلاو یلوطانا بولوا یسیلاو یلوطانا اشاب شب ورد ربارپ هلب وفع
 یدلروب هیحوت حاح تراما هلا ماش تلابا ید هباشاب خاص ناو

 نامرف ارخٌّوم هد هدا شلاق هدعبجا اشاب یطصم یلنالس هلروصو

 قطصم جد یتلاا بلحو هاشاب نسح یلهدنراد یسیلاو بلح یتلایا

 ۰ ردشلروب هیجوت هباشاب |
 یابساكنوادع نالک هروهظ هدنس ه زا اشا شد ورد لا اشا ةللادبع ه دعد

 هش رزوا یمادعاو فن كنا تولوا: قرض كشدنفا تلاح ی ۲

 ندننامز اشاب رازج قرعلا هللابتحا ةضبق ینیطسلف ضرا هدنسهباس ||
 دم



 1 8 كته او ری بور وچ هلار و ز یرلنداق نک ندراوجو اضعب
 | یهده لرهطواو ینوک یر یهرکی كنەججایذ اشاباخا ۰ یدرا ردنا

 | | ردهدب رقع ج رب رق نوکوب هدکدتبا ناذیتسا ندمظعا ردص هلی ج

 ااا اار وب اما یروبص ریخأت ود هسنلوا هملاسطم زارب
 || ناه ردهدربهطواوب برقع نکل مدمروکح ییغیدلوا ه دب رقع

 | مح هدنراوجو یرلهطوا لوا هدروک ذم موب كرهبد مکحهزا بو راو
 ۱ ۰ ردشعا ناک هلا اخ بوردقب یراهناخ هوبق نال وا تارشح

 ۱ ( ماشلارب عياقو )
 . یسهلاف اکع هدرب هنس نک نکیا لوغشم هل راشیا ناریاو نانوب هیلعتل ود

 | ردق هب یدعش كن اشا هّلادیع یسیلاو ادص هکهب وش ۰ یدیشلراقیح

 | ماو یسیلاو ماش هنسنکع نکیشمالروک یتکرحرب یلام یاضر فالخ

 ۷ تابنرم كناشاب هللادبع قر هلیز وب یرهرا هلا اشاب شی ورد حاحا

 | كلعا طبض الفتسم ىي راهعطافم عاقب و ايشا رواییصاخ طور هب هب زاج

 | اینا هتداعسرد ندنفرط اشاب شی ورد یکیدلیا رکسع قوس هرلاروا هرزوا

 ۱ | یتارزو كناشاب هّلادبع هدناضمر یسهنس ید ز وتوا نک هلغغلوا

 | هدرکب راید هلبا عزن ندنس هدېع یرافاصس تو رب و دفصو ادیصو عفر
 | هنتیعمو ضب وفت هباشاب شی ورد یساضتقم یافا بولیدنا رومأم هتماقا

 ۳ ىلج ریز و یسیلاو هنطاواشاب یطصم ین الدب رب ز و یمیلاو بلح

 | | موروچو ردبح هداز یک یو یریشع هیاحم رواشاب مهارا

 | حطو راغا یلسع ی اح یرادزید هیکاطناو یسیعیسیکب یو یتریشع
 | هاشا مار یسللاو هقر یسهظفاسحم ما كيلحو نیعت یش یسهعلق

 ۱ تورم و دفصو ادص هدنلئاوا كنمرح یسهنسزکسزو وا ویشا و هلاوح

 هباشاب ما ر افاحا ید یتلابا بلحو هاشاب غطصم یلنالب یراقاص»

 # هیجوت $



 هک ۸۳ #۶
 هنس هراچ رب كنوب لاح رم ردنزچوص مزب زروب هلو | وتوڪ هدزب ||
 ناح ینو اق نایلس ناطلس یلقار هن رزوا كنبحاص یجوص یلغاب |

 امد هدنب زرکسیلغقاط یعلطباض لوالاک «دزس لا ارجا نیو و
 مدشادلرخ مدشا یلیخ هلبا كللهاح مدنلو هدنجما رلشیاوب هده هتسوا |

 هفلزساسیح مکیدتا مدالکا نوسلوا دج ینفیدلوالوب راقیچ نکل ۳
 مب مدیاق ا تلالد هشح یز ی دا رم كنەیلعتلود مدلوا نایب /

 ره دردعراتروفندن راعحو یزسو كعا تمدخر هعاح وا قحا مطرغ ۱

 هدانناوبكنن را هتسوا مدرکسهدعب ۰ یدلیق رفتتم ندرلهتسوا یرلیشاب هطوا ||

 نیر هتسوا نییعت نالوا شمکچ هرانکرب ییالوط ندنرافدلا نادیم هدایز |[
 ا هندنهن را هتسوآمدر ی کیا هتسوازکیدآ هدکز س هلا بلج ا

 ود ېک دیار ن هزکلوا رقح هل ویزکسرویلوا ب ويعم نوچ هدننايمولقاجواو ||
 روهظ هد رطح و رفسهدعب ۰ یدفار تنیابم جد هنس هراراهتسوا فنص یک او ||

 دک دما شه یسهغیلخدرک اش نالوا لار
 مازعا هکیالس هلباتمدخرب و جارخا ندای هلیسور قلهجاوخ ییابتشا ||
 یسادنتکلوف ند بهش تواعٌشد وعم نالک ندقشل هتسوا افاعتم ۰ یدلیا ۱

 هلیمجوت یلیشاب یوبف هباغا دجا نانلو مضح هلبااغا نیسح نالوا |
 ندنفاط مدرکسو ۰ یدلبا رد ند هرب اد هلا نیعت هتمدخررب هدهرشطو ۱

 هب هردص یک یکیدلک یرالو هلم وب هدنادح رس یر هطر وا كن زار ۱

 رر یکجر"هلص یرایضعب و هلبا رزوس ولو زکسرونلوا بلج هتداهسرد ا
 دوهعم ۰ یدلربغ ههبا یتداعسرد كره ردنوک هن رتالو هلاهليسو ۱

 هدهار یاننا یر یضعب ندرلنلپ ردنوک هرشط هلمجوو ندراهشاب تواقش ۱
 هدنادنز ید یسلیخر ندرناتلو هدندافتسرد ور ولپ کک
 هباغانیسح یساغا یریهکی هداب و ۰ یدارولپ ردتامادعاهدنروخا وفو ۱
 ۰ یداایا ندلالالعب یر اک يسر درنذا تراس
 یدل وامان یاجوا زونه هرکص ندفدلوا یماغا یرهکی اغانیسح لصاا ]|
 شوکه عج ر هاهاش تاد ىج ۰ یدناریهطت یداعسرد نداد کک
 مدنفا هدکدنا لاّوس ود ردیمراو دیش ندایقشا دومعم انا یسجح هدتلمالی ا

 مدلاق زکر ک اچ زکلای رلیدلوب تمازج كن رالع به یدماق یسیرب كرتا ||
 یولسوریس كناغا نیسح ۰ ردشلوا یراب ریش طاسسا ثعاب یمعد ۱



 ۰ هننح ناب روک

 هنذوفل سمک كرل هتسسوا ادتا ندنغیدلوا تاذرب رولوا ردتقم هنآ ارجاو
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 ۲ قبسا رادملس رك دلا فلا یبظع ترادصدنسمو ۰ یدنلوا و هدیمزاو
 ۰ یدنلبف هبحوت هنسهدمع یدنفا كی یبع

 1 ۱ نسح هدنرتتعم ارزو بولوا ید راوس فنصر كنلود یسهفاط لبلد

 | لوصا ورن دنق ورب نکیا راراراب هشیا هدرفس ماکنهو راردا تمدخ
 1 یسهلوقم انیقشاو یرمعرمس قاطر هشرلما بولک للخ هن رماظنو
 | هبلعتلود هسدا هدانناو ۰ ریدلوا ردا یدعتو روجهب هع قرهش راق

 | دمبایف ندنفیدنلوپ لوغشم هل رها ناربا ندفرط رکیدو نانو ندفرطرپ
 | مادا هل رداتعم جرخ قرلوا عنم ندراذکو تشک یرسرس همزوب

 | كرلنلوا هدیلوطاناو هنسو درا هروم كرلنلوا هدیلیا مور هرزوا قم وا

 | هرزوا یسهدعاق یرتفاحواو یرلفلوا ماعا هنب رافرط مورضراو دادغب
 ] لسیلدو یرطلا داشک قارب هلا رادلعرب و یئابک ولبرپ كرفن نواره
 د فح یو یرتفد بم یییرلهدلب و یماسا كنارفن هدندو یرابشاب

 | ما وا هفرطره ینوک یعتتوا كبجر هجوم هلغلوا رداص هینس "دارا
 ۱۳ اشک رس بیدأت نالوا یصقا دصقم ل هک ۰ یدلردنوک هیلع

 | هراس ناطباض بوک هنلا رل هتسوا ذوفن هدنغاجوا یریشکب وربندندم یلیخ
 انا ناس نالوا یساغا یرھکب الا هج ورب هعدقا ۰ یدیشلاق سم

 ۰ ردشلا تست

 | هلبا بلج ررب ررب هجولزیک یرایشابهط وا یکیدلیا داقعا هکه ل وش
 ] كزس بوبعثراق هنلاصم كتارفن ربهتسوا یصشا هدقاحوا نوناق لصالاق

 رو صرب بولیزوب مدق ماظنوب هلبا نامز رورم نکيا رارومأم هزکتیعم
 | هقشب ندفدن اللوق یک ہروا بو وف هن رب رفن یزسرلنا هکشمراو

  یدناصوا یدزب ندزب ملام نوت هکر روبدبا یدعت هبنرع لوا هسا راس
  باوخ هیلعتلود رارویدباعد هقح بانج هلبا یت یزلاوز مزب یسهل-ج

 هدلاح یفیدلوا هدسنعثاضوا هلی رشد ند هجو هلردا كرت یتحارو

 | زرو لوا نامرد هند ردر كناود نکیا لوف هاشداب زعدا مزب

 | دبس زقوکس نکیا هدرزسناکرا و زسروغوا ردبق نوا شب تحاسبق



 هک ۸۱ % ۱

 ا لهظعا ردص هدندنع كنسيلاها لوبناتسا نامزوا رامقناب هک وبلا
 لدس یتژک كرانیقناب هعفد قوج هلغغ وا ذاخا هراما هنکلزستیعفوم |

 رومظ نیقناب لوس یکیا ید هداشاو ۰ ردشلوا هلبسو هترادص |

 ۰. :یدشا

 نکیا هدچوا تعاس ینوک تبس ید نوا كنهرخالا یداجج هکهلب وش
 ندیا رومظ ندنسهناخ كنوناخ هریتفرب هدنب رق یعماج اغا زوریف هدهناخم وط |

 یلقدنف ندلوفر یدلوا دم تعاس یدنواهلا تیارمم هفارطا نشاب

 ندنغاقز شاب هرفو هناتسرف نالوا هدنفوف یب وص شموک ندناو هنماج |

 عقاو هدن رو یلغوا كب د ندعاط قچلاو رک همروص یلوقر و هنساب ناتسد

 هناخ قوج ك ۰ 4ب هناخ هزو و هنسهص یماسلک یرا |

 یرالح ضعب كنه انمک ودو یرهلشف یه یو یحم وط رارب هلا ناکدو |

 یغیدلوا شغاان هنمان رکن امج یلغوا كن راتمضح ناخ ناعلس ناطلسو |

 ۰ یدناب دحاس و عماوج هح هلا فرش عماح ۱

 هرقفرب هبناونع هس رغ هرکص ندای كشرحو هدن راز یا 7
 نوتاخ نانلوارک ذ هکردشلوا ع وم ندفوقو لها ضعب هکرید بوزاب

 هر نکردبا خبط بوب وق تاهنس هرجت هدنساب ور یمهصک قیرحموب |

 جا ینوک یستربا رولوا نازوس یسهناخ بویلراب بطخو نازورف

 هل وش دهک و ن هنس وشموقو تو و تا هنس هردق هرزوا كا

 هرز وا قلا كک اود هل هزوک یر مدروک هعقاو ول تشهدر 1

 لاغاف نکیا هدکشک هرزوا كنم زوک ید ننداف و سوق ۱

 گن هنانمک ود هلا هناخراکو كن راهلشف یه عو یحم وط هدش رحو ۱

 بصت یرانما ان تقعرد نوعا یتاریعتو تااشنا كن رالحم شفلهدز ۱

 ۰ ردشع الشاب د هنساشنا كنعماحریکناهج رک یار ۰ یدنلوا ۱

 ناطلسس عقاو هدنراوج مماجیکی ید ینوک ینهرکی كنءرخالا یداجج |
 هناخ قوجكب قرلوا دنع تعاس شب هلا روېظ نیقنای ندنفرط یعاج |

 . یدناب زاب هاو 8
 لرعاساپ بادی منع ردص وک یا هرکی تكنهرخالا ید 8
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 ا رال نالوا هیات هشتیول قرهلوا داد نم هل وک ندنوک

 وخانو هاوخ یراشیا زسلو قوچرب و كمردتبا بصن هدو و یو ینوش
 ر و یدصت هروما ج راخ ندن را هفبظ و یک كمردروک هر وما یابلوا

 رلهرشط هدانناو كرهبعا تعانق هت رافدل وا ردا یدعت هاناعر هلا هنام

 ارکو ک احو لاو کرک هقشپ ندنربطباض هرلنلوا یقنم هنغاجوا یرهکی
 : ازا ندددجح ردص نوحا یا وا هلخ ادم ندنفرط هک را

 ییسهءلدعو هیکلعر وما كراهرمشط هيا تر وضو ۰ رایدلا رارما

 8 روسجو قداص هرزوا قمربف یی رار فوا كراو ۰ ردشلیا شوشمو
 ریس ارج * یونم یصن ی نانا یرهکی كناذرب ردنعم هعاها یییددمو

 اصوا كناغا نیسح یلفصهور یثاب یرغز هدلاح یغیدلوا یراب رهش
 واه مولعم هلتدا مش كفوقو باب را یعیدلوا فصتم هللا هب ولطم

 وا نوک ید قرف نوجا بب رقن هنماعم یعلاغا یریهکب یا ندنعیدل وا
 | لزع یاو يمتوا رخالاعی ر اغا نافع نالوا یسافا یرجهلب

 لا ومو یسافا یرضکی اغا ىلع یساد تک لوق قل رطلا بہ

 والا حاج ۸۱ یدبشخاوا تصنا ینادیهد» لوف اا نیتیه

 ' یدلوا ی اا یریهکی اغا نیسح هلا لزع یجداغا ىلع ینوک یعدردنوا

 راد نامز وا یا نم رپشا كنم ردتسوا یرهتب اش انا نج و
 هسانم و قلعت ی هدازاشاب دجا تزع یزافغ ناب او یراب رهش

 | ۰ یدا شهللب ینا ورندتقولوا هناهاش تاذو شما

 اتقا مر هلا ولقاحوا و هعشب ندنسودنک. هسلا یدنفا تلاح

 ندیم هد ولوا لخاد هراطق قلارارب هتسوا نیسحو ید نم هکح ییفیدلوا

 دو ۹ ۰ یدزنسبا قلوا نام هنسفرت كنا لردا فوخ ود رولا

 3 حاد هراطق انا نیسح یک یکیدتا هظحالم كنا ندنفدلوا لئاح یشر

 ۱ 3 ۰ یدلوا لئاب هن : دهیم یتلاغا ی رد ےک الا هحور ه هرک و

 عوق و قکرح ر قاض هوا« یاضر كناشاب هادبع یلد )

 ال وا عرفتم هنرادص هلتهح ییددل وا تاد ۳ لذ هدهسلا شالو

 زد كنولفاحوا هعشپ ندقدلوا ردنقم هنسهب وسئو لح روما ماهم

 زادص ماقم كئاد برحو لقاع ر هدهرصو را هریشود تو رد

 ارس نالوا قم ًادعاقتم هدرعنج یروف هلغلوا ندلاح ةمزال یسلروتک

 ۱ ۰ یدشلرون ےک یت یترادص تک یل هبلاراشم قبسا
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 ندرلیح وطهدهب راحو ۰ ردشلدا فالثا یردق سم جد هر ۱

 ح ورحم یرادقم رفت شغ و دیهش رفن یمرکپ ز وب ندب رکسعو شب نوا ۱
 هددسا راشعا مو هعفد جاقرب اا ید هر ندنو ۰ ردشلوا ۱

 ت وا یرکدسع ماع ربفن طقف ۰ راشعا رارف امزهنم هدنس هعفدره |

 كيك هنا اغتعم هد ودنا امل نهر زج قرەلوا ثداح هدف هدنراهرا |

 هدن رکدتنا هرصاحت یتغانوق كناشاب هللاروت كرەرو رارق هدن رن ردوا

 ی رب وط هتش رارزوا ېد اشاب ندنر کدعا لوبق یعاصن نالوا |

 یک ییدلوا فلت یرادعمر ندنراګا هلکمر و یاب رب بور وچ ا

 هدنلو فیطلت ین راسا ررفن نوااسشاب هن رزوا كنو راشم هناما

 هفوخ 4 رکتسع دارفا كعد ماددا یتسدلج هل رقتر كردا بلج ۱

 یلرسکیلبو هناحاسزرونوبا یرلتلوا ییلیا مور هارقبق هدلاح یراکدشود |
 ندنداع.سرد هرکص ندکدتا عفد هلبا جارخا هغلوبناتسا یکسا یرانل واز

 زویسشب كی ندنهو رک نم كناحناف دالوا هلکعا بلط رکسع رکید |

 ۱ ردشاردنوک رف |

 چ یتش عیاقو ۶ ۱
 E قوا زوب و هب سیف یک دین ی میدآ
 رو وام ها هدساوبس هلءهفر یترازو كناشاب ندلاءالع قرص |

 نانلوب نم هدهینوق هلبایاعسو زغ كنبدنفا تلاح رومش راقاس روک ذه
 ۰ یدلروب هبجحوت هباشاب بلاغ |

 دو ترس یطفاح ناو هب رزوا یماها كن رک ی : نوکلوا 3

 ۱ ۰ یدلر و یسهبنر قلنارمرم هک لیمما یردارب كناشاب

 هن ر هلا لزع یدنفا قطصء راد رفد وک ی ےل ا كز رخالایداچ |

 ۰ یدلدا صن یدنفا دیعس دم قیسا رادرتفد

 ردقو هللا دانتسا ه ولقاح وا نکیا هدنهلع كندنفا تلاح دمو دز کا

 الابهجورب هنب رزوا یتیاکش كنولقاح وا تیاهنهد هسا شملوا دت یلابقا تدم

 || ۰ یداشلوا مظعا ردص یقبم هبسو ید اشا دللا دبع و شو یتسازج

 . یراکلشکر س هلتبج يراقدلوا شمراعش بولو زوب هدایزكي هنا اواج
 سس سس



 1 u نا درج ارس

 صع ا هاتوو هنس هرب زج یل یرایضعب ندنرا دک اشا

 سا لها هلا تام هدتعاطا یسانامر یی هدلاح یرلکدلک هدا توعد

 ارا ثا ندمالتسا لها هدبنل نکل ۰ رلیدبا هدکمرپ و تانیمأت

 دو نوا ش زد جد كنسهدو و نل بولوا ترابع ندرف زویحوا رلذلوا

 ً اب دیج لیلخ نالوا مش هرازولا عوفم هداروا ۰ یدیاراو یعابا
 یدنا ترابع ندرفن یللا قرف ید قلخ یسهریاد كناشاب هللا رون هداز

 تموامم هدر دقت یرلکدتا نایصع ندنفیدل وا هداب ز كب هسا یہاناعر

 یدباراشلاق بورشاش یتب راشن مالسا لها هلتهج شحم هلوا لباق

 . دورولاب یرهنکت ایقسشاریبکو ریغص هعطق شب یرکی ناهک ان هنس نک
 ۳ تر جو مافی راد اشا دلار و هی راقد راف کیه رف
 ۳۸۱ ا هد شادن لالا بوط نددملق وه هانم با ی السا
 هلکعا هناما هعالسا لها هدلاح یرلفدل وا زسحالس ید رلنابت سرخ ولرب

 شّقلا ىللا ندایشا هدلاح یغیدلوا ح ورحو دیهش رفت دنچ ندمالسا لها

 اسرع 2 واكو یا فک توشوواص هاعوفو تافلتاردق

 بویمروط كت هرکص ندنو ایتشا 2 رک هنا اشاب هلاروت یرلیشاب هجوق

 یا ترا تله ف ندارد هد ارزلوا رو هتل ید

 ۱ هدانا لوا بودا اهنا + یلاع باب یتیفیک اشاب هللار و هنب رزوا یراغا
 | رادحس روا هلفغل وب نم هداروا نیترا زازف ر وهشم ینارص هلاک رض
 يمنس زکس زوتوا وبشا هيلع ءان ۰ یدیشهزاب هضب رع هعطقر هباغا

 ۱۱ ا را رم ین رازو یاشا كاا دنا روت هدنلنا زا
 ۱ هدنلوا لامرا ی ول رفت نوکیا هلی وط در هعطق ج وا هننیفنو

 | یرکسعماع ریفن زویشپ ندب رسکیلاب و زویشب كب ندشناح یلیا مور هقشب
 هام ۰ ین رشت و ىلج هک زشت نوحما یسهرادا لرلو و

 شا ردق كي ج وا ههرف هلبادورو یراهنیفس ددناب زا هعطق . شب قرف
 هوس ولتدش هن رزوا كرلپ وط ایقشا رادنالا یدل هکنج هلب رلعا جارخا

 | قرها معلاص یاب هللا تد الج را-هظا قا رای وط هددسلا راشعا

 ۱ الت هدا ز ندزویرد ابعشا هده راح نالوا ا ف تعاتب راس

 € درو



 لالح ET لالح كحید ردفو م هصح رب مب TE تک <

 ۰ رد وص یکیدلیا د رط نەن هلا ا ق رح بوسب دو ۱

 یا را ندا مایق هب هبن ایصع تاکرح وش راق هم وخ نکیآ و

eهناکولم داقعا هدنفح ندنکنقروتک اه ر یوم و یک ها  

 یانلا بولوا یرکسعرس یلیا مور هن رپ اشاب دیشروخ قرلوا دادم

 یھکیا كنالوالا یداج هن ر هدقدلوا لصاو هداعسرد یربخ یافو

 رک دنیوک دییخ نالا اشاب دیشروخ نالو هدندزآ یوک |

L2هیج واب یلاباو یکلرکسعرس یلیا مور هنسهدهع قرنلوا تاتا  

 نوعا ینا انتعا ھہرادا یب یرکسغرس روما راک را ٩
 ۰ یدلردنوک یلاعرما ا

 u دجقوق رب نانلو یظفاحم یعاطاباب هن رب اشا دوم یی همارد موح رم

 لیا مور تولوا رطاخ د راو یییعت هنکل یر هروم كاا فسو "

 ندنفرط كنا ہرا یدل هللا اشا دمع هسوک هيلا راشم ی رکسعرس ||

 رم هروم قود یک درد ت ایا هاکلروک بسام ۳ 1 ۱

 دنسهدهع اشا فسو یلهجفوقر یراقاصس دیجو هکت فا او و یکلبلا وو |

 هلرحارخا رکسع ردق یکیدلب هراقیج e نالوا یتسار هردیجوتلاب ا

 سس ج 75 2

 هرومأم یاشا كلرهشب ربا هنلبعم یر تیغ ا لیا مور نالو هدرهشیکب |
 :یدل ردنوک لام ما هنسودنک نوحما ی ملا ترا 1

 افشاس نالب رثوک نیندامسرد اشا خاص ریز و ق
 یکیدلیا بیترت لردبا بص سلم هنمرچ یانا چ وق خاص یشاب یبهربخ |
 یرکسعرس لا مورجد یسودنک هلا قوس ردس ی کیم ردق كينوا |

 رع دوبل وا قرص یاس كل. راس یک داوا سا ن هنتیعم

 ندف رط ِ زنا بصز سلم یاد یهروک سانم هش رب جد اشاب

 هلا یر بی رب لیا مورو با ڪس ا یرکسع ردق یکجا هل هدا ارادت |

 نارا سرد نوا یطا تعرایم ت نوا یا
 تج کویت ر یدک اف کپ یملصم هرم هنسنچ لالا اک
 ۍدلرپ و رارق هرزوا كلدبا تبشت هليا تیما لاک هنشيا هروم نب زاب



 رو ی و NS یا

 es E ۳ رایدیا هدکعا

 ۱ | مور هدننافو كناشاب دش روح الا هدو ر دن REE یا مور

 خلوا هیجوت هاشان لالج یسیلاو هنسو یکلرکسع رسو یکلیلاو

 ۲ ۰ ردشل وا توف

 فراعمو مولع لیصح نانا یسهدلب و دل وت هدرکب راد اشا لالح

 | داور هدنف ره ۰ یدیشم ربک هن ناود تولک هلوتاتسا هرکصندک دا

 ادح تاغ هدلاح یغیدلوا ر الا لیلحم يشو رهام رعابش ودا یلاثءاو

 . هدنرایداو ( تسدنرکیدنم ) بویم هدبا حا ما هلناوخا ندنغیدلوا حارلا

 هلش تک مدح كنا وذ ضعب نادنکردم هيل ورلیا دل ام باب قر Nw الوط

 روا مولعم قدا لو تیارد هلبش رعت كنار ضعب ۰ یدرلیا شيعت

 هفت هیت وی" ارم دیو ق و معصت یلاصرا هن راز و ةر قرەلوا

 وطانا هدنلاوش یس هنس زو وا هرزوا قلوا هم دعم و دصعم و یدیشلروب

 هف رط لوا ها ونع ییلرادرتفد شد و العا یردف هلیصنم یکلیح هبساحم

 دعب و یغلظفاحم شن تارزو هر اب هدنسهدعایذ هموق رم هنمو ارسا

 8 ۰ یادم اورماک هلا یلیلاو هدس ول ندنا و یغلفرصتم نمرجح

 ۱ اد را راع ید یاو "دلهج رار هلا رووت هدر ره رش ٌهمدخ

 ًاباوج هباشاب لالج ندنفرط یدنفا نالو یئان ناشک نداون "هلهج یتح

 | هدناشک نامز وا العا یدنفا تان 0 از مزال العا كصوصخر

 | ٌللادبع هداز یرباح نالوا ردت-قم همالک یاشنا اژنو امظنو نانلو نم

 قیلعتو ندارعشو ندبلا وم ناو قم هداروا دن و كب وسل هب یدنفا

 او هدنلخاد نماول كردا ارجا ینباسحا نام هدکدروک یمالعا اشاب

 e شا توعد نوحا مارک او شعد ردن ر عج ثعاب هز خو كا ر

 تورج هداعلاقوف هدق دل وا لعاد هم روصح بواک یددزفا تاب

 وز وا لهجا یاصتس+یدنننشا ۰ شلطوف هبت اصف كر دبا

 راح ہد کص دبد یرا و اربح ندمالعا اشاب هل هد رلشاب هناب ده

 دل پم یدشا ضس ىدا فیظن یدانر ی هد وسم هداز

ETT 
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 زو اشاب فسو رایدتسیا قلاق هدلتسف رایدشروک هلبا اشا فسوت رایدقیچ

 هیلاب عقا و هدهفاسم تعاسییا یرانایسادرفو یدرب و كع رب طوف یدمر و

 ه لرفح هدن وب یدتا لاا هران و اشا سو لصالا ۰ یدردن وکه هرداب ۱

 رانادناموق یرارف اما رارزید هنوشروق یتارغ یرارف ارز ۰ یدبا راو
 ۰ :یدرمهلب یک هک مزال قوا هات

 لاحرد یک یکی دنرک وا ییفیدلاق ناشد ر و سک ی كنودرا اشا فسو

 هسودروک هلا یس هنیفس قد رب هعطقر نالوا لام ودنک و تروق روک دم

 ییا مور كردبا لسشن الاس ییسهیش كنودرا هد و شب ترد بوراو
 فوت هدلتسف یاغا تبوعع ییما لز هلا رال وا یس هم دق قوتح ند لاکا 1

 نالوا قوس ار یدک نوک رکن + ردد وک همر

 لوا نامه اشا فسو یدلشالک | یراقدارغوا ه هضراعر ید یراوس

 هطارقا یرلنا نکر دنا یر قره الوو ییلحاوس ےس و هلا ۳ یکیا

 ییدن رد هطارقارکم ۰ یدلو نک ردا كنج ه هش ده هلا ایقشا هدنلجاس

 نوک ره راشلاق هدلحاس بویم هردک وس را هراحمب وا هلکغا دس ایعشا

TPO HTD TERREسوز  
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 یی راناوبحو هدکعا هلن اعم هب هه هه موم ول یرا هناصج ردا هب را

 یراولهراب هلغفلا یسدقرا ید هل اناوبح هدلاح یرافدلوا هدکن بوسک

 یک رمضخ رادکوب نکیا راشلبا دیما عطف ًایاک ندنراتایحو راشمالشاپ هک
 هيه ندزوم رد رار هلا اشا دج ا كل ردبا عفد ییایعشا هلا بوط بوش

 نوک قرف ۰ ریدروتک هب هرداب قرهلا هب هنس یالسا لها ردق زويجوا

 دادماهد هسدا ط ورمشم قول وا دادم ا هس راظهحضس یس هعلق سودروک هدنف رظ

 [تبخ 1۳ درو

 < نوح تی تی شو مبتنی سس ی

bas Siti SS a 

 زای نداشاب فسو جد یسهراج رانو ندنغیداوا راکرد یتح هیمهنلوا

 حارخا ههر E شودروک و حض و رکسع رادقمرب هرایک و هدقدنل وا 

 انا 9 ینا رج بولی ردلاق تراتسا هب هعل هلا قوس 4 ورا زارب و ۱

 a RI ار هد هر را و ور سه ۳ کا سس رج قد سد MOC IISA تجدید ی جت

 TIE i SRE وا ته یا هی رخ نت

 هب را هلباایقشا نالوا شمراصینارطا و موجهوح ورخ لاحرد یتارفن یتیعمو

 باکرا هرایک هلس رقنرب بوشلرب رکسع یکیا قرەلیتآ بوطندرایکو ككردنا |

 رشیکیا قاب هدنرلکدربا هتمالس لحاس رنو ۰ ردرلشغلوا لقن ههرداب و ۲
 لاح ندعیضت ییاشاب یلعو نسح هلبا هبلاطم یني راب ولطم شورغ زو ||

 تعانق هللا یادعب نالوا نیسعت ندنفرط اشا فسو هسا رانا رايدملاق |

 | هب هعلق الجار راشاب هل غل وا هد هفا-هسم ك راحرب حا س ۳ لت
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 | هلد هرصناکی نامرف ندلوبناتسا هلی ج وت قلناریمریم ندنفرط اشابنسح لیکو

  شورعزو رشپ ادش هنتارفن ۰ یدلر و یدلروب هندی هرزوا قلوا دنس
 زو رحواآدقن ندنسهیش یسهکرت كناشاندومحم قحا بویلوا لباق یماطعا

 | دنس هرزوا كلرب و هدهرداب نوجما شورغ زو رشیکیا كرهلب رب و شورغ
 ۱ دمزال یسهظفاح كنسهعلف سودر وک ۰ رایدنلوا اضرا هلساطعا

 ۱۱ اع تدلل اال رش قوا هناباهدنفرظ نوک ی رف كار زوک ندااح
 . هتنارفنو كيبشپ هنسودنک اغانیسح یلئاب رج هدفدنلوا فیلکت هرلهد رکر س

 رار ز و ینحهنلوا دادما هدنفرظ نوک قرفو كلر و شو رغز و رشب

 فیلکت یتر وص كلدا نیمأت هلا هظیلغ ناعاو هلباطعا دنس ندنفرط
 نوحا رفز و و همزال تاپ هالادنس و غلیم ییدتسبا هنسودنک هدکدتا

 رادت هراس مزاولو بطخ دوا بونلوا اطعا هرخذ كالنوک یللا قرف

 ۰ یدنابف هدسهعلق سودروک هلارفزو كردا راخداو

  یشاب باصف ليکو رای ,E ندکدلر و تروص ریییصم ییاو

 ` ۰. را ا اا ل یر اما رف دیش لااا نی
 نانو هدنتیعم اشافسو امدقم ۰ ریدر و رارق هکلنا تڪ رح

 تور وقر هلفغلوا ساقلا یو هدسودر وک كن رب ندر هنيفس كلکی

 ۰ یدیشلوا زادنارکنل هدنهاکشیپ سودروک بولک
 ی ودرا الوا هیلع هاش ۰ یدرولبهلا مدا زویشب قحا هسا هیفسو

 ا د وک راد درک زا اه فو هرزوا غا لقن
 اا ر اعا سی دینا لکو کرس
 أ یک یتیدلاربخ اشاب ىلع دیس « رف توو کیدا لقت ه هنس لوا

  كراشاب هدقدلوا حابص ۰ یدنآ ناح ه یک رارب هلیسهعن ودنک دوا

 ۰ یدپ وقالب واو رب هدنرب ودرا قحجاوا مولعم یراکدلیا رارف ندهصک
 ۰" یدنلا هبیک جد رامدآ زار ندشاهلعتم كرلاشاب هلا لدنص هدعب

 ۱ ۰ یدلرب ولو هبیک هدلاح یرفدلوا هدکغعا ناغفو داب رفقلخ یهدلحاس

 ا کا ۰ رولوا هل و هتشیا یکلرکسع رس كر زو هلک ندقلیشاب باصق

 ۰ یغا تنل هرلندبا رر زو نوحا یتیدلوا نیکنز ینا ۰ یلعد
 یدراقبح 4 هرق نکو یدراو ہند: لیریف ےک یتسوا ماشخا یسادرف

 5 شا



 ) هلکعا مایف هش ر ط عطف اب اقشا ا 1 ر راز ا رش شول دل

 لردشوک و د رز یدلاق بولوا فلتو ح ورح زم رفت جاقرب هب املا دل
 هوالع هر هیضامرادک | ید لاح رنو ۰ رثیدلیا هدافا ود هلدلک هارو

 ::یدنلیق راعشا هنا رشک و ماقا فر یر
 لخاد هب هعلق ایقشا هلواسم هجورب هدلوالامب ر رخاوا هک هب یلوبانا

 بولوا قلسو ییاشاب قعان رز و نانلوب ظفاح هلی رط نهر قرەلوا
 هل رامدآ سشب رجوا ییاشاب لاس ناریمریم هدازاشاب دمخ نالاق هدننیعم

 دهها هعطفنوا ی لاها ردقز وشب ادعام تودا فیقوت هدهعلق :

 هلردبا نایرع بوب وص ینسهلجج هدنرلفدشالقای هرانکوو باکرا هن هنیفس ||
 ۰ ردراشعا جارخا هیهرق ۱

 دعلقو یدیسلوا شقار هرخذ یکر هارواشابدج هرف اب رد نادوبق

 ید | تلزیتج و تان نکل :یدا ردا و ینودتو
 ندنرناصر وق ابقشا نکشمک هنا رغا كنم زفروک یلواانا هبا نواه یا ود ||

 ینی رهغلاط كزکدو ق رهقاب هنفارطاو یدنیکو ربک بوبلهچوب یدکر وا |

 یجندرد یمرکی تاوالاعب رو لزع هداننا یکیدلک هن زاغوب زکدقآ قرهءاص

 هباشاب و مسخدج یسیلاو نوزب رط یغلنادوبقاب رد هلبتلابا رازج ینوک
 یفربصتءیرلفاجس یرفناح و هرشا نانلو هدنسودرا قرش لایا نوز رطو

 هنلاراشم قیاس ناوبق یراقاص» یرغناک و هرقناو هباشا ىلع ظفاح ۱

 ۰ هنلا وحا ماحا لكنسودراهروم ملک ۰ یدلروم هبح وت هب اشا دم هرق ْ

 تدموب یادم هروک شبارب یدل وا هداب 2 نداج وا یل هلک هسودروک ودرا 1

 هرکص ندنو یدلوا فلت سوفن یلیخ ندتلافسو ندکل هتسخ هدنفرظ ||

 قح هبلشقف هدسودروک ودراو یدشا قع یکج هم هل ر

 ۰ یدل شالک | یغجهلوا فلت ید كسوفن كب زکسید قاب هسر ول وا

 جد یعح هبم هنل وا دادٌما ندف رط وا تولوا لباق تدوع هندزا هک وا

 رارق هرز وا كقیک هبهرداپ هراشتسالایدل هيلع ءان ۰ یدلوا م ولعم
 كل هداس و ۳ هل راد راوس ندنهدلوا نکع كلديک ارب نکل ۰ یر وا ۱

 ند رايچکنفتو لسیلد هرز وا كقبک ار و ۰ یدلر وک بسانم یلقن ارح

 . قلناربم ریم هنتسودنک اغادجا نکل ۰ یدنلوا بصن هدرکر س اغا دج



 کا ناش هدب روس رسصم و ر ناق نوامک ناوید ۵ لمس هیت یکتا

 هژلمس هنر قلهجاوخ هدنو اه یودراو رادرهم هب یدنفا جار نالوا

 BS قره راق لا تامدخ صع) هد وعلا دعا و شلوا ر ورم

 یرظان هناحم وطو ینیما هب را هدعب و یتاک یرهکی هدزکبم یمرکی

 رب و یلاع ردص یادضنک هدنرورم هامدنچو یشابشواچ هدیکیا زوتواو
 هلا قن هنس هر زج والدم هدنس هعحا یذ ترد زولواو لزع ہد ر ور فس

 هلبتن اما هل اسرت هدنن امجوت یلاوش زوئوا یتعب هدنرورم هامجواو ماکت
 مارلایضقم. هلیغلادضک یمظع ترادص رارکت هرکص یآ زوتطو
 ندنراثآ یتدیکم كندنفا تلاح هرزوا یغنیدنلوا ناب هدالاب ۰ یدیشلوا

 ییا مور هرکص نوکرب و لزع ینوک یصتشب كنمرحم یدب زوتوا قرلوا
 3 هننیعم ام هروم هلا هح وت ترازو ةر هنسد دیمع و مازعا هتان اج

 هدلاح ییددل وا لیکو ف رس هدسودروک هرک و و شلدا رومام

 ۱ ) دنع نع ( ۰ ردشلوا توف

 اشاب نسح یشاب باصق هلیقافتا كنهلج هننل اکو رکسعرس هدنن افو كنآ
 رامدا قوج كهدودرا هيمو ید ندلاپسا هدانلاو ۰ ردشغ وا باتا

 ٠ ردشغل و هدعا وا فلت

 جالعب و جا و باتس یراولناقیلد یلوانا رد ناک ست هد رصو هنشدا

 ۰ یدا قو یرللاحم هعط) ۰ رایدلک هقیح هسودر وک هدلاح یرلددل وا

 هرکصندکد لک هنب راشاب یرالقع زار هلا ماعطاو بلج یرانوب اشاب یلع دیس
 هلا همان دایرف یرلذدلوا شهردنوک امدقم هلبا زاغآ هقطن قاطنتسالایدل

 || یدنکوت یسەرخذو داز كنلوانا هرزوا ینیدلشالک ا ندولناقیلدرب

 ۱ یرلیدک و هراف یلاها ردق نوکشب نوا هلیدیما ردا روهظ دادما ندفرطرب

  ناوس هددسبا ریدشا لمحص تویزاق یتسهلسواک لرلح واب و بوم

 ربد الا هل وا فا توتهروتک توا راراستخا و دن و ناسصو

 رارف ریلست یی هعلق قرشالغا بواک هرب 2 هلا دما عطف ید نددا دما

 ایعشاهرزوا قلراح هنس هه یلوطان | ال اس هلب رلناح یروفو رايدر و

 حابصلا ىلع قره وا هل وام دعع هد ہناب اشا قما طظواح هل درک رم

 1 تم زع هسودروک و € ورح ندهعلو هج وا یک هدیللافصا بوک هررب

 ی كدلیا



 ند زا هدقدنلوا لزع ندنکلرکسعرس هروم اشاب ىلع دیس ا
 هوپ یرفاصس یرفناو هرقنآ هنس دهد هرزوا یو

 هدنسهظفاحم نیدزا اشاب نال هرزوا ییسنت كناشاب دیشروخ نکبشمتوا
 یرفناکو هرقنا زا ردا رورم یا ییا ید ههرو ا کک
 اشاس نالوا رومأم هنارادخرس هلعفر ندنسهدهع اشاب یلع یا
 امدقم هتشب ندقدنلوا هيج وت هنسهدهع اشا ىلع ظفاح یظفاسحم صراق

 اشاب لع قرهنادلا هاب و زع كضارغا باصعا ضمب شب شروط
 ندناکنرا كناشاب ىلع هدنساهنا یغیدلوا شا مدقن هلوناتسا هدنهیلع

 ره سدلوا تبا نمد تئارب كناشا لع قبلا ید
 كناشاب ىلع ندنفیدلوا شملا بانتجا ندقمزاب یشر راغم هنساهنا یکلوا

 زاغت هندزآ هلا ض وصح شام و رادجا لا نانرف دن یل اک
 .هدنندزا رشابم هلغلوا هدنسودرا هروم هسا اشاب یلع ۰ یدیڈموا

 ےک ر د هنوریاصم هددسیا ةد درا ئ رادممس كناشاب یلعو یدمەلو ینآ
 نفر جد یدبف ه رکص تولاق سم < یلاع ناو رف و هبلع ءا یدبا قوا"

 یرالوا رأت هدایز كم عالطالایدلهیفیک اشا لغ نکل ۰ ردشلوا |
 هدعل ۰ یدناب قرهلوا لتعبال ب ولتوط هب هقرحم یاج ولتدشر ةت

 هاتسهلاطم تایمتو هفولع لرکبص ید ادای بی زا لا
| * ۰. 

 ف ودنک بولی وط هب هک هو رج یاجیهدلاح ییددل وار و ترطص» ندنناقییمعت

 ۰ یدتا باغ

 رادصا یلاعرعا a تعطق ر ه دننمک فیطلت ییسودروآ هر وه جاتسا لوا

 كنرفرب ندنآ بوعیح ههزورب رشابم هلع وا لاسرا هلا صوس رشابمو ۳

 دیسروح و یمادعا كن دنفا لاج یدل ها تبل تح وم هنقلخ ودرا

 تباتک یدلوا مولعم هدسودرک هلینادافا لرشابمو هتشيا یتافو كناشاب |

 e بی را لاحرد یدنفا رهاب نانلوب هدنسهراد اشاب یلعدیس هلشدخ

 هپ کب دکب وید ش 2 وا لتف یدنفا تلاح زمدنفا اشاب و شراو ها

 بوچآ ينب زوک هلغفلو هدعزن تلاح هسیا اشاب بی را بودا هداقا ۱
 کک دواک یاس اش دجا تیرا ۰ ردشمرت و نا

 ناسقط زو كب ردیلغوا كناذ مان اغا دم یا ندنریکسا یعاجوا |



 وفا نا یو سا وس کارا و ومام هنس هظفاح ندا اشا
 ۱ ۳ هل.دعم كل كولو شاپ ىلع 3 7 هر 1

 9 ایر اب قلا د اا ا را كدا ا

 کیر ندارزو نالو هدودرا هنن ۰ یديشلدا و رخ هلن اح هروم

 || اطعاو ذخا هلنهح یمیدلوا هک ندقلیذاب باصق دوا رداشاب نسح

  یسهدرکرس كن رکسع دوانرا ۰ یدیا لکد یرآ هب راحت قرهلوا ندنرامدا

 ۱ یحهقولع هد هلا رواه هنتیعم اشا دوج هحرکا هر د اب رکز نالوا

 الا ردق ههجردر هاشاب دوم هلتهح يعج هلا نداشاب كسر وخ

 تقرقج بول وا ی چمها لا رب دارم ىظفل الا هحور ۰ یدریا تعیاتمو | ۱ ۳

 هکناص اشاب دیشروخ ۰ یدیا مورخ ندهمرال تایسا ولردرهودرا هدلاح

 تنواعمهن ودرا هدر و یدیشغعا لیکشت هرزوا قماماراب هشیارب ین ودراوب

 ۱ | فسو هکوبلاح ۰ یدیشلیا راعشا هباشاب فمو یزوریس هرزوا كلنا

 ۳ ر رتابعا بولوا كو انهد هلتیمن هتنادناخ اشا دوم ینادناخ اشاب
 | اشا دوخ هد ولوا رکسعرس اشا فتسو ارظف ه افت رشت نالوا یر

 كناشا دوام ۰ یدزامهلوا یکحهبدر كنهنسک هسار و هندیعم كنا

 کرس دوا ر هلک نارک هاشاب فس و مطلب لرل ]بیک لطف

 كءزوک یرهقیقدولردو هتمکح كنقولوا ۰ یدی-ثمشود هنلما
 | ان ۰ یدیشهاغا تیاعر الصا هرارو اشاب دیشر وخ نکرولکهزال

 ۱۳۳ را رر تولوا رتومو ر یهو هدودرا كناشاب دوم هيلع
 و درو دو دوخ ردا لر هدسوخرا یاهرد اب رک ز هلا اشا

 | یدک هسودروک هدکلر هلا انا یلعاروبحم د انشاب دوج هدنرلکدلک
 ۱ rk e ۰ ٠ رهف lt هب هنسک نکل

 ] 8 ناضنا اشابدجا تیرا هلو هلا فتا ۳

 ۱۳۰۱۵ یخ دانلودی ور تا
 ر هان ی ا رفا © هرز كتشف مرو ۱

 قرقو یرلتجهلا راندا تاب ینو راقح هدنرونح ارزو ندنفیدم ول 2

 رندلوا ناب هدالاب ۰ یدنلوا ظفح ىب قرهنلوا هیدأت ندنوتلا كي



 4 »و
 هدنتح یسهحاسم نالوا امور هدنلوب تالرسهدیج هلب وب كن ا شاب ناد وق

 ددی

 ۰ ردشلوا ی رفنو حدق بلاح
 تولک ایقشا هرکصندنندوع هسودروک كنم رکسعرس یودرا الاب هجورپ و

 ٠ ردشلاق روصح ًارح و ار وان ا ندنراقدلوا شاشوف ینرطره |
 هربخذ رادشر ندسودروک یراب هلغلاق یراهربخذ كلنوک یکیارب و ||
 رشد زک بز ندراولنافیلد»ولرب هلی مادی رف عطف ر نوا لو 9 ۲
 دحولریک هلام ر وا ندنامروا هلا حورخ ندهعلق نلدحا ولنالدوب :

 یلوب اناو یدلیا ےیل یی همان د ای رف یدلک e هسودرک لر هب ورو

 یدلیوس كردا اکب یتیراقدلوا بارطضاو ساب راجود هب مهن كنسيلاها
 سلع نانشوا دقع هن رزوا كنوب ۰ یدالعا رار هلکنا ید رندا

 ناتمرذ تانمفدلاب يسهل وا داما دب لوبا ا اشا دو ورا
 رارف دیس رپ ندنفی دعمان هرل وض وا E هد هس دليا مارا هدص وصح ود و

 نوک واو هتسخ ندنردک د اشاب دوم ۰ یدلغاط سلح نب زسکلر و ||"
 لر هد وڊانا 3 ويانا او ن ثالوالاعب ر تولوا شارف رسا

 یدلیا ابفع رفس عرع ا
۱ 

 راتو كن رد ردیلغوا كاد مان كا لالع ندنادناخ ار ۱
 ثاکب لیعاسا یلزورس به یلاوحوب ۰ یدلاق لام قوج هنسودنک
 شلوا رب زو هرکص و شلاق كس فسو یلع وا هد رب هدننافو تولوا دلا

 بحا ص ن دعدم وا ىزا ید وه ردق یرد ۵ د۵ رط ره كيا هد هدا

 دما رد تلم یلبخ تودا نع نس ڪک هد اب ز ندنردب هدهمارد هچرت

 تصانم را والثم ود یدشمر را ی راست و تور ىقرەنلوب هدن راظذ

 ید هجر تبحاص هد ه رص یعیدسل وا دشت نماد ا دود

 ییاشاب وشاب و شغل وا ماد عسا هدبصانم ضعب هلا بلج هتداعسرد

 تموصخ هنن راهرا هلا اشا ىلع یلنلد هت ییالوط ندنسلوا شالا هاج
 د نا ید دا تلاح هدقدلوا ولنام رف یلنلد هب ندنشیدلوا شرک 1

 كناشاب دیشروخ ارخوم یدبا شحردتا رومأم هندناح هلاحر هلترازو ||

 ۰ یدنل وا بصذ اا ه روم هس ر (ےشاب لع کریس هلمساهنا

 ملقب ییسودرا اشا دوم هکناص تواک هندزا تاذلاب اشا دشروحو

 لع دیس قباس رکسعرس نالوا لصفم ندنرادص ودا .۰ یدشا



۰ ۸ 
 0 ىدا هلل وا عو“ و شلیوس ز وس هنهيلع مظعا

 | من هداروا یتسهماناشک روهشم ۰ یدنلوا ین هناش هک یورک یصسنوا

 | كنیدنفا كب تیکح ف رام هداز كب تعصع اد هنیفن كنا ۰ ردشعما
 «تزع ( تلاح یکسا یدلاق هل هدنزع (عارصم) ردبخ رات هنوک ه روت

 ۱ ۷ یدردوک ییتربغ كنا ندنعیدل وا عنه” قوچ كب هدنسهباس یدنفا تلاح

 ]| هلتهج ینبدلوا شمروک ترض قوچ كي ندنزوب كنا تلمو تلود نکل
 | كتلود هدوا هسیاراو شيارب نیسحت نایاش هد هیموع راظتنا كناشاب هللادبع
 | || كن هروم ل هلک ۰ ردیسلوا هارجا هطساو هنصالخ ندنلا یدنفا تلاح
 ۱ ااا

 ع

 2 یلاوحا كنسودرا ه روم

 ۱ كما دادما هیلو انا اشاب د وم ی رکسع رس یسودرا هروءالاب هجورپ

 ا هی وبانا هدندور و دسودروک هلا تکرحندن هاکشد یلوانا هل دمعل و دعو

 : ۳ هلیس یتلناشب رب نالوا انور هدودرا هدهسیا شعلاچ هکلتا دادما
 1 - هباشاب دم هرق اب رد نادوبف نانلوپ هدهرداب هبلاب ندنغیدمهلوب هراح هتک رح

 | ابو نصوصخ یسارد-شهریخذ هب لوپن هلییدقتهلطبطم هسعطقر
 | نوتم هدنسهماناوج نالوا دراو هسودروک كناشاب نادوبف ۰ یدیشغا

 | هب لوپ انا قرهنالقو ییلسم نالوا روصح هدنربهعلق نر راواناو نورفو
 | یکیدلیا تکرح ندهرداب هلان وامه یاعود هرزوا غار هربخذ هدب وراو

 | ید یسیلاها یلوبانا ۰ یدیشلک طاسناو حرف هبهلج هل-فلوا جردن
 8 وکر هدلاح یرلفدلوا رظتم هسدورو كنوبامه یاغود هلزوک ترد

 | هدکلک با اوه قفاوم بوریک هنب زفروک یلوبانا نوبامه یاغتود نیلحابص
 | هاچ نکیا راشلوا رورسس هداعلاقوف كرهروک هلبا نیب رود یتفیدلوا
 ۱ ۱ ازحا ندرلنا نواه یانود هلکغروک یرلیک اقشا زار ندنفرط یسهطا

 ابا رولک رارکتو شلوا نان ندزوک هليا تدوع بويل هجوب كردیا
 | عطف ندنوبامه یاغنود هلکشبا ر وهظ یرلهنیفس ایقشا نکیا هدراظتنا یلاها

 | بویلوا جاتحم هکمرک هزفروک نواه یاتود هکوبلاح ۰ ردشلدبا ديما

 | هعلق هسلرب ولاص یسیک هریخذر هدب وروط هدنرزوا نکلی ه دنزغا زفروک
 | هسسهللوا هدامایکو رولب راقیج هب هعلقیسهربخذ قرهلوفوص بولک هنتلا
 ۰ یدیا ر ولیناللوق هشب رب ن نودوا هدهملق ید یباشخا ب ونلهراپ هلی

 ¥ راد ۷



 مات بوتلو دکفر هلا اشا نح ر صور شا 6
 شمردتا بصف فرصت هبردنکسا هبا قار یان و

 یلع دم نانلوب هعنچرس تقولوا هدهسیدلوا یسیلاو مصم هدعب ۰ یدا

 د.شرزوخ هدعب ۰" یدرجاق ندرصم جد ییا 1 اشاب ورخ لس اشا ]

 یسیلاو یلیا مور هرکصندقدسلو هدنرابصنم هرومو زوب رغاو هلاحرت اشاب |

 ۰ یدلیا تمدخ نسسح هدنررفس ناتسب مصو یدلوا یظفاحم شو |

 كنسامق شا برص هدلاح یعددل وا ےظعا ردن هدي سهن یدو ۱

 ۱ تدوع هتداعسرد هلا نوانهگ یودرا هرکصذ دقد) وا قفو» هنر دأت

e۰ نمی هرکبض ندفدسلوا لزف .ندرادص دنس ز و  

 یناح هاب و ِث هروم هدعپ و باح قرهشالوط هدربش نا ۱

 روزا زو هرضندفدا وا فرطر ىا دنا ۰ ىل

 نکنا' ے هدرهشیکبقزدلوا ر وعام ران هلاوحنا یلاوح لوا هل ۱
 ۰ ر دشعا اسقعرا دلاحتراالاب هجور هدلاح یتیدلواشغ هشقلاام رقت

 هلفلوا نورد فاص كب طتف ىدا تادرب فورعم هلا لاح ا

 رول هد هيتس تاکرح ضعب هلتهجوب و رونادلا هنس ز زوس كرا رف هوس |

 ( هنع قع )ید |
 نیدلردوک رشا ةنطبض كافل لوتص رلادل هاد ی

 وک یضکبانوا تل والاعب ر یتلایا یلیا مور نالوا لحص* ندنس مدعو |

 هیجوت هباشاب لالج یسیلاو هنسو هلیناونع یکلرکسعرس لبا مور |
 نالوا لع ندنا بونلوا ضی وقت کا یھ اما یصالضصا كنهرومو |

 یظفاح هفوصو قرصنم لبا څا یربقاحهسسیلک و تكسرهو یتلایا هنس و ۱

 هلیطرش یسهظفاحم هیفوص یاس لیا چاو هاشاب یرس علس یکی الس |

 ۰ یدلروب هبحوت هباشاب ثللام نانلو هدننیعم اشاب مجلس ۱

 كدا تلاح المات وع هداز ی ج هک روهشم رعاش نانلوب یسالم هطاغ 1

 هاب هدنترکن نامز لولح كندنفا تااح تولوا ندنسامدن صاوخ |

 و برود ام رع هدلامب ار شهارغوا هالب رو یبوست |

 زاوسر راد ی ویا دعاو هنحدم كن دنفا تلاح هدنسدا و قازادر نم اا

eياام یخ ینا اح )داسا لا حر یا لک  
 وا مظن یس (یربک هل راهباخ هد لها 3 یره یدلا

Sk gı 



 اصلادعب هلغلوا دودعم ندنناب وسنم یدنفا تلاح جد اغا دجا یلغاط

 ۱ ۰ ردشلدا قد هبهیساما

 ا دا كندنفا تلاع هرزوا ِِ نا دالاي

 ؟ وصرخا را دفا یار قباس بت : شددلوا ش اب ي هنوضزمو

 3 شمریدتا ق كن دنفا BA} ه دعا ۰ رایدلروتک هدام سرد هلا قالطا

 13 ۰ ردراشف وا نو وفع رر راب ید 2 رکیدیتیدلوا

 نر نور ۳ دعاع هح ور
 ۳ و حار جا

9 8 

  نزستغ وا كف یرپم كن ار رڪ یرافدلوا لماح هدا روس و هدهر ره

 تنها یلاع ما نانلوآ رادصا هصبجوم لاحرد هلفلروبب نامرف یسهداما
 تلوالاعب ر رمش رارابات نالب راقیج ندنفرط یدنفادیعس ۰  یدلراقیح راتات

 شروح یهروک ذم تارر ۳ هلا لوص و ه رهشیکی ینوک یلاص رک درب

 ۱ رب اا رر هطنشرا رلرامات کور اینا یرظدلبا میلست هیاشاپ
 1 راشللا تدوع هنداعسرد هلبا ذخا راراناتوب نیدلوا علطم هنلأم هدبوجا

 د ن ابا ربع و برطضم ییالوط ندبنغلناشیرب كنسودرا هروم اشاب ر دشروخ

 | شمالک | ندنرل هبهافش "هدافا كراراتات نالک لوا یسەعقو ید.نفا تلاح

 1 ودنک نییالوط ندندادرتسا هلهجولوا كنارب رڪ یفیدلوا علطم هنلأمو

 قرهلوا هتسخ ندنردک هلترح یییدل وا شللا البتسا هشیدنا و تربح

 E ۰ ردشللا اق راد لاح را یسیراب

 ا اوا ندنلاجر یاندیادبع رود , ردلصالایسکرچ اشاب دیشروخ
 . یدیا ندنرلهلوک كن اشا یرس میلس نالی ریو ترازو هدسناح رخاوا

 > كچ وک ایرد نادوبق هدمب و هبیدنفادشار باتکلا سر هدننافو كنا

 چ هباشاپ

 و



< 

 4 ده #
 قرلوا رومأم اغا فراع دم یماغا نواه "یروف ندنریکصاخ هصاخ
 لوا نوکر بوک ینا هدهار یانلاو بودیک ندنسهقرا هلا تفایق لیدبت

 ۰ یدیشلوا رظتنم هشدورو كندفاو قتحم هلا لوصو هه وق

 هن رامدا یهدناب یدنفا تلاح نکرک ندنناب كنا هلبا لرم هدل و افافراع

 ۰ ردو رم یفیدلوا شعد یدنیا ریثأت هچل مب یشور كف رحوش
 قرهلوا شوب هکس هدنسهراد یدنفا یلج بوراو هب هنوق یدنفا تلاح

 ج ردبا زاربا یب یلاع نام رف بولک اغا فرام نکرا هرزوا مارا

 یدروتک هت داعسرد ردنا ادج ن دند یاب بوغو ینا هلناطیغ

 یدسنفا تلاح ۰ یدنلوا ریهشت ها عضو هنربع كنس هدرفص رخا واو

 تماقا هد هبنوق نامزوا ندنر هدروخ جز كنسودنک هدنلوص و ه هنوف

 یدبا رک لوا هدکدایا تلاخد ضم هاشاب بلاغ نانلو هرز وا

 ۱ ۰. رد ور ی
 تجاح هرارکت ندنفیدلوا شم یلاوحا هجرت هدراوراقوب كنیدنفا تلاح

 هددن و یدسح ) هنع مت 3 هب متلب هللا فیس ماظلا ( زنروک |

 ۰ ردشغلوا نفد هدنسهل اڪ ولوم هطلغ یعوطهرسو

 ین نامش هق شب ندقدنلوا هرداصم یکالماو لاوما هاب كندنفا تلاح

 ضمب رکیدو دادغب و یلبا مور بولوا یرادرهم لصالاف نوک یغنیدنلوا
 یاما باصصا مجرمو یناکجاوخ تكلس لخاد هلیغلادختک وبق كتایالو ۱

 قداسو یدنفا رو ز یرادرهمو اغا دجا یراد س زحو یدنفا دعس نالوا ۱

 یلدادغب نالوا قارصو اغا تزع یرادفوحویفو اغا ر٤ وکی یراد هن زخ ۱

 هرکص زور دنچ بولی ربدلاق هننبح یاب یجناتسوب یدوہب مان لقسخ |

 دیه ادبع یحناتفق هلبا یدنفا دیعسو هرداصم یربلام هلباتی ژر یر هبساحم ۱
 هلا اغا تزعو هراصح هرق افا رعو هبیرسکیلاب یدنفا روزو هیلوافا |

 یلام هلا بلج نداروآ نامه نانلو هدننفلهدو و هلروا بولوا رد

 ھاو معمق انا ےللاد بع یردارب انا دینلادسبع موقرم نانلوا هرداصم |

 یدنفا تلاحو ۰ ریدنلوا نن ههبکاطنا یلغواو یشادنرق ها لقسخو |

 یحوپق نانلوب یسهدوبو نم الاح بولوا یغالوق هرف نکیا یسادنتک باکو |
 دمع نالوا یرظان هبلف الاحو یسیشاب بم اشاس هلا انا نطصم هدهد یاب ۲

۲٩ 

 | یرابرهش بحاصم ۰ رلیدلدیا ن یرلودنک و هرداصم یرال ام ید كن اغا ||

 ۱ اتو



 یتیم هنکیدا راطخا یتلزع موزا كعظعا ردص هرزوا كمردشک د

 دلریدلاق .هب هناضقلاب هلبا لزع اشا لاص مظعا ردص ینوک یصشب یمرکی
 | لزع هدکلر جد یدنفا باسهولادبع مالسالا جش بابل ًادارطاو

 | ور ندنعلیشاب ىج اتسو و ۰ یدلردنوک هن سيلاپ یهدنراصح یلوطانا

 راس نالوا فورعم ود هللادبع لدو روهشم هلبا تارشح طب رو طبض
 9و و ینرمصتج عام العالم رابصح هرق الاجو ارد ناد وف
 مظعا ردص اشاب هللادج رکید مات هّلادبع یظفاحت یلحاوس یلوطانا هدنجما

 نصت مالسالا ج یدنفا دیشر دجا هداز قدص یبا مور ردص اشاسو

 لر ۲ یدو

 تعاسجاقرب اشاب اص هدلاح یغیدلوا بضغ تمالع قار دلاق هب هناضقلا
 یدلردنوک ه یلوسلک نب زم قغ وا هرداصم هلس یلام هرکص ندفقوت هداروا

 ۳ ا و دنک كنلام ندهناهاش تفرط یکتا هد هالا کلب وسی
 قحا بویلوا مهناهاش لاعفنا الصا هدنشح رارب هلبا ربشدت ینیدنلوا

 ۱۳ ر طقف یدنلوا ارجا لدنو هل و نوخا یمعشای راف رح وش

 || هطساولاپوید ردن یعب رس هراچ كنوبو یزالوا یمرولوا لصاح ب ولطم

 ةراچ كئبا وب ربارب ها تینارکش ضرع اشاپ خاص هدقدلروپ لاؤس
 دغیدلوا شعد ردیسل دنا تحابس تدم زارب كندنفا تلاح یی رس

 ۱۳ را نا یاب تم ایا هد مسور ت زار تاتدنفا تلا
 و صا هاشاب هللادبع ددج ردص یساضتقم یاشا قرهلوا رداص

 مدیر هلکعالاح هدافا هبیدنفا سار قرهقبج وراشبط دوا بولی روب

 | كرهکجودنک یجد یتیدیسروییسارغط بوزاب نامرفرب هجفخ لاحرد یدنفا
 ۱ 1 ولا ىلا نامرف یراریس كيظما ردصو شعر و ریظعا ردص

 او كن دنفا تلاح طقف ردشمروک هرادکسا ییدنفا تاج چوم

 . ۰ ردشلروب لی وګ هبهب وق یسافنم هن رزوا یساعدتسا نالوا

 رابع ندیفنر هجولتاط هل و یسادتا كننشبا یدنفا تلاح هتشيا

 رجا هللا رادصا ناب رج اضف نامرف هدنفح یسازج تیتر ندنرلکدتا



 هاب و یدردتا فرصم قوچ كب هتلود نوا كنو یدراقیچ یسهّا
 كب یسودنک یالوط ندنو یدقبج یسهلئسم نانو ر ندا كنشنا :

 كیا رد جاست نا كشنلد هم یشیا ناتو و و یدک هناسل .قوح ۱

 هروم كرهبدرولوا فرطرب عبطلاب داسفو یک ینیدنلوا هلازا یدوجو

 كنلنلد هو یدشالرغا یشیا كناروا هلتهجو یدمر و تیما هنتهج

 یسودنک ۰ یدلو تدش هداب زاهد سکعلاب بویلصاب هو هلبلاوز |

 یرهکی هدر و ۰ یدلوا ب وجو. یدشود لو یالولم ندو |
 یني زک | كتهراب و بولوا حاتحت ههراب قوج كب نوڪ ا بلج یتساسۇر

 كنا رازوروپاق یفیدلاندنایالو راس یدنابق منوا ۰ یدرولا ندنیتکلع |

 یک یکیدتسیا یتسبلاو رصم یدلوا زعا تیافک هنس هدودحمان فراصم |

 ناخ دوم ناطلس ۰ یدلزو یرلارا جد هلکنا ندنغیدم هب التح |

 هرزوا قعالوط هنشاب كنسللا و رمصم ییسهلباخ هروم هسلا یراترضح ۲

 یتسحو یدیشمرپ و رارق هنبصن یرکسعرس هروم كناشاپ مهاربا یلغوا ۱

 هدنص وصخ یعاظتا كنغاحوا یرصکی هلبا لاسرا هندزن اش اب مهار یک |

 هلا یدنفا تلاح راهقمفدو ۰ یدسشمروم تین ید هل ییآر كا |

 تار احم نالواروطسم هدانکلیذو بودا نایرج هدنن اغا ىلع یشابرب رپ را

 ۰ رولوا حج یک کرک ندنفاروا هیفخ

 ینلابقا هدنس هباس كرلنا هلیساشا رپ رصکب ید تلاح لصاطا
 هعفد و توراعم ه دل وب زو هسا یماهفس یر کییولوا هدکعا هظفاحم

 هلا عافحا ۲ رتعم ضعد و هدنس ورق غا هرک رب هدا وک | ىکا

 یب یدنفا تلاح ی ا ی راکدتا نایمرد رامداو فیلکت اینا

 رایدبا هدکعد زرتسیا یی و ریتسیا |
 ال نوکر یزاتضح دع ناخ دو ناطلس هداسا لوا هتشا ٍ |

 رهت سوا هلکلک هنغلوف د زاب جد یساغا یرهکی بواک هنس رب دب را |

 قل رح واز هل وس هزعدنفا راو بوت الی وط هاب كنس افا یرحم کو ۲

 بو وط هناهابش تاذ هدنرکدتا ولغ ود فسا ( بیدیا اح ۱

 یک هلکعا هداا یتسفک دوا تودا ماهفتسا و باج یتسافا یرهگب

 تدوع ۷9 شمروپ وید رولوا لصاح یرلمارم لت : وسلغاط هاب وس ۱
 ا :e e هناهاش هات ۲



 الت هنسک رب نددنطلسلاراد نیلسلا ماما ) هلاوطایدل هاوتفلاراد تیفیک
 سهداعا هرکص ندنرلةدروب داعبا هلر داهنجا یتیفن هلتس هعلاطم رخ

 | شلربدنوقوا هدنس ههجاوم هلجو شلردنوک هنسوبف اغا قرهلب روي
 زمستعاطاو هن نهن فیختارا رز تونل تفوکس ها هتسهبلغتم یرهکب

 روشم سلح نانلوا دقعهدنعاب وق مالالا ےس هرک وب هدلاح یغیدلوا داتعم

 ۱ رلیدلیا اما نب رانایصع تروص هل ابا ندکلک
 | قوطنو نیطفو کز یدنفا تلاح هرزوا ینیدنلوا ناب هدرشعیداح دلج

 |[ ینبدلوا راح حنا بولوا مدا رب رداق هعانقا ییعصخو هبهلاکمو ثح و
 ۱ ربا راستخا ینلانف ولرد ره نوجا هظفاسحم یتلاسقا و ذوفن عقوم

 .ردبا لذب هراب قوچ كب هرنا نوجما فیلأتو بلج یتساسهفس یرهکیو
 یا هلا رهام ولرد هسنلوا میعصت یسهی رتادج كنسابتشا یرهکیو
 یدا ررب دن ود یت دسم تالوطودنک هلهحوو و رروشود را نت

 روم نجا نالوا روع نوکر هدن ر ادص اشا شد و رد ییح

 رحنالعا هدفدنل وا هثحاریاد هب هعزانمر نالو عوفو هلا ولهیسور

 اشا شی ورد نامز یفیدلغاط سلجم بولک هنسهجرد هلرب و رارق
 تسسرو ر و رار هرفس نالعازس مدنفا بو وقبلا ییدنفا تلاح

 زکیدا رکسسع ےہ ظن ادتا کن هدا هب هبس ور هلرکسع نق

 قاب همظتنم ی تور دلاق یب یر: ناک یدنفا تلاح هدک دید

 ` ردروہشم شیدلوا شعد كج هدا طبض ےک یمالسرا نکل ردنکم

 ۱ اس روا تیدات یزب زصکت دنیفا یر رحت نا د یک ناطلبب
 یالوط ندنراوطاو كندنفاتلاح هتفر هتفر هلتهجیميدلوا هدنلما یارب

 تلاح امدقمو ۰" یدالشاب هغمارا راهطساو رکید هداب و و هفلیص یناح

 ءدنفا بناحو بویتسیا ییمادعاو لزع كن اشاب ىلع یلنلد هبت ىدا

 1 راقیح ىس لنلد هرب یدعش تلود لاحر ناشیدنا رود و

 باب رب هنادیم بویمهلکد نکیا راشعشلاچ هتعناع ود ردلکد یسرص



 هشورغ قوجو یکیا نوا یسهیفصاو شو نوت كلشب بیر ی ۱
 لوس اتساو چ وا یسهیعب ر قدنفو ههراب نوا شورغ یتللا یسهیعب رو |

 هب هراب ن وا شورعشب نوا ینوتلا زدن اب و هشورع قچو یکیا یبهبعب ر ۱

 ترد نوا ینوتلا سیمارق ندنسنج راجو هشورغ شب نوا ینوتلا راجو
 قع یکیا كلزو ددج وقمتعو هشورغ شب هداهحو +هراب زونوا شورغ

 ههراب نوا عب رو 4هراب قرف شورغ هادو هشورغ یکیا كليکيا و هشورع

 قلا ضراوعو هشورغ قع ىلا لابر عون جوا ادعام ندنسنج ضراوعو
 ارج كراتر و تولا هبهدای ز ندرلتاف نعم وېش ا بولر و مات دوغ [

 لدغ ۰ .ردنشلردوک هيلع ماوا فرط ره داناو را ٠۳۳-٠

 هادابم هلا تاک وکسم رکیدهرزوا راتأنف نالوا کذ بول کک
 راعساهب و نکل ۰ یدیا راکرد یغجهلواعتت یلیخ ههنا رض هدقدنلوا |

 ۰ یدیا مولعم هللا قلالدلاثما یکج هیعروب هلا ربج ورما كنبراشیا تایفو ||
 كمرح ندنفبدنهلوا ردتقم هلذارا طب رو طبض انا لیعاسا یا ۲ |

 بص اغا نسح یمادتک لوق هنر هلا لزع ینوک یحجوا رکی ا

 الرا |

 داق فاكتب هت ہرا قرەلوا كلاس هدشاتکی تشرف لک مولعم ||
 ندماععا صفاور امدعم ۰ یدرونشپ راق بوریک رابهذم ی دت

 اشاب رادلعو میلس ناطاس بو رک دنا رای رم کی شالق رب هدنمان ایا ربع

 هدانناو نکیا شیک هناربا بناح بوشواص هدمب و شفلو هدنرادعقو |ا
 یتئطیشو تنعلم ریصح هدنسهلشف زوقط ناسقط بولک هنداعسرد هن ۱ 1

 وراشنط ندهلْشف هددسا شغل وا معصت یفد یخ یدل ینیدل وا شمهرس ا

 یذدخا ندقیجا هلتهج یعيدنلو هرزوا طابتحا قرهعبح هلا هتسوا جاقرب ١

 بونلوا هلا هلاوح هنافا نسح یسافا ر یساضتقم یاشا هلغلوا راوشد ۳

 ندقدراج ینا هلبا بیرقترب هراشتسالاب هلبا تاوذضعب نالوا یمرح دوا |

 هب یلوب هليا لاب قیض اباب ردیح ۰ رلیدتا ناور هلوب هللا رارعا هرادکسا ۱
 ۰ ردشلیا تافو هفلا فتح قدرا ۱

 نانا یر رهتسوا جاق نوک.یفیدنلوا درط ندل وبناتسا 7 0
 فرط مدار تا انہ هلان بای با فیلکت سدا ها

 كن رو یر هنمصمنانلوا ار اجا هال نا ا ندیهانبترادص



a WE E DEN E TS NL 

her A 

 اه یاغود هدراماناوج نالوادراو نداشاب نادوبفو نداشاب فسو

 دذ هب یو انا هللا نوا« یاشود نامه هلغلوا حرد-نم یعیدلوا

 دم نال هدازېش ندا دلوت ینوکرازاب یصتلا كنالوالایداج هنس نک

 زر د جوا قرهلوا هده ندنفرط اشاب لع د یسیلاو مصمو یکیدلک

 رز وا كلردنوک هب ودرا كنسي رب ندرلنو هلکلک یکونلع هلا هربخذ

 ادوبق قرهنلوا ریه ندنفرط هلجو رب رګ هطیضمر هدننعه یساریدشت

 ارم ربمو هارزو ی دلک یسک سصمابقاعتم ۰ یدلردنوک هباشاب

 وو رکشو لس و رب و غاي ردق كجهدبا هرادا یا یکیا هرلنایعا و

 همانرکشترب هیاشاب یلع دمو یدلدبا عی زوت یادغب و غاب كىو یافت

 هرزوا قفل وا لاصبا هتسودنک هلا ریه ند فرط هلجو ر رک

 ۱ ۰ یدلردنوک هاشاب

 افر دی هنس هلکسا سودروک نوا اتطعاو ذخا هرکصندنوب

 وا کسو یدلوا لونج یقره ندنفیدالشاینهکقک تولک

 یدالشاب هغلتاص ید م ندنرلکدروتک بوروس ناویحو رسا هرصهرا
 زک و نکا شع ود فیعض ندنرلکدع تا قلخ ودرا ورندنوک یللا قرف

 دا ز یسهشاضم كنودرا هجهراب هحرک او ۰ رایدزاشاب جد هک تا

 ار هل راهفولع هتشذک كنب رکسع دوانرا ندنفرط اشا دیشروخ هد هسا

 هلکلردنوک قرهلوا نونلا د یرهفولع لرکاسع یهدنتم ارزو

 قرهلوا غلاب هتیشیلیخ یسوتنوقسوا كغلابموب حنا بونلوا عب زون ه هرکسع

 ۰ ردشلوا یغلحرخ بیج هنقلخ یراوبف كنارزو
 ۱۲۳۸ هنس عیاقو

 دا قفوم هتمدخ نسح اشاب یدبع ناربم رم یظفاحم زفاس

e 

 فس و نداب رد یا ا فرصت سودر یظفاح زفاس هلبالزع هداننا وب

 یغاصس یسهرف هلبا یناریمریم بر هنسهدمع هدنرورم زور دنچو ضب وفت
 2 دشلد ا دج وت

 ۰ ردشلوا اق راد مزام ینوک رازاب یصتلا كمرح وبشا

 ؛هراب زون یب رو هشورغ یتلا یصنو یکیا نوا ینوتلا یل دع هداشئاوب

 | هشورغرب نوا ینوتلا قدنفو یدب ینوتلا مصمو زکس ینوتلا لوبناتساو

 ورو هشورغ رشیکیا نوا یرلنوتلا برغ سلبارطو سنوتو ریازجو



 مل هلک هیارو هن هلا تلاقسا و بلج نقاط اداب بی راو هدیا راط

 یدالشاب هاکب نام بویلوا یار هریبدنو اشاب قمان هدن راکدید

 ٤  «8رایدلیا مانشدو بس هناشاب دیشروخ نالوا ببس هراتک الفو .

 قمان هلبا هعلاطم یني رتجهلوا فلت ندقلچآ ةلج هسلاق هدیلوانا ودراو

 | قحا تولوا یضار هنئدوع هسودروک كنودرا مالا ةياهن حد اشا

 هنب هرزوا یفیدنلوا دعو بویفل وا شومارف هرکصندقدلراو اور
 هظبلغ ناما ینا هداب و د اشاب دو تودا طرش ی نسف هب وبا أ

 | هبطفلق راد نالوا نکع راو بل ندهوا هدر و ی نیست هلا
 | کلم داو لاخرد هکعااحو یت وا اف 9 ما لق

 | بولیاب هەوا رکسعو یلاها یسادرف ناو یدنلیق اغا همزال تاهت

 هب هعلف یتاناوبحو هرخذ یرافدلو اس اب کرد هرللحم كالعاس جاقر و وا

 | تیافک نوک یللاقرق 4یلاهانالوا د وج وم هد هعلق هلتروص و رابدتا لقن

 تالبلغ ابشاب ظفاحم ۰ یدشلوا راخداو كرادت كج رف 1
 یسادرف ۰ یدریو هندیعم اشا گیم ییغوج تن رکج ود نوسلوا |

 قرولب راقیح رفاشک ندربهداب اب وک_هلبا مایق ندنهاکشس یلوانا ودرا |
+ 

eB ايق شا هدقدلراو هن زاغ و داب رب نکیا قجهنلوا تکرح هرزوا بدتر 

 بدتر بولک تشهدو فوخ ههلج یک یتیدنالشاب هغلنا كنفت ندنفرط ۱

 ۱ یرکیدکی بوغارب یر هناشباسو یراکدبیدش ود دنسدناق ین سه !

 لب یک دور یدک د اما ودر ار ک تقاسم |
 نده رح هب شات ىلع هلا اشا رکسع ی یدلس هرا و هس ود روک هبا |

 ٠ م یدنلو هاخ رپ شا ||
 ترک تاوغاو ارماو ارزو هرزوا قفوا هرک ادم یتنا و ٠ و

 هده سا یدعا افصا یرایضعب ندرانایعا هلا اشا تیرا یدنلوا

 ماقجالاب هنس كناشاب نسخ یاب باصق اشا لم ها
 زامهنلوا تدوع هیلوبانا هللا یاشب رب لاحو هدفدنلوا نایمرد هلق سم
 ]| لمدیا لاح ناس هاشاب نادوبق نانلو هدءرداب و هباشاب دیشروخ طقف |

E: er E |ا ن ال زا _ و و شد ۸ هينا  

 ۰ تفاوت اما فس وا بس هی |



 هم نالرا را نار ىلا شب E ی اک

 ارش بول هلبا اشاب ىلع ۰ شمالا هنسک ادعام ندنعلح یرلهرباد

 فان نالوا شعا رارف ہیک هدلاح ۰ هدتفاب هنزو كن ربرب

 ج یچافرب ندنراجا ۰ رایدلک وریک هدلاح ناشیرپ یزوپ جاقرب
 ابصلالع یراطباض هجهرکص ندلیالافصن هدقدنلوا قاطنتساو

 زسسس هكرهبمر ورخ ه هنسک هلناب یغج هنلوا تدوع هسودروک

 ویلدیهنزاغوپ داب رب هلبمایق رصسلایلعو ۰ ری یبت نیل لرضاح
 ال هتروا هدقدلراو هدن رد هد ولی هوا قرهسشلوا تکرح ندلو هقشب

 رومظ قلطفس زار یدالشاب هفغاتكنفت ندن امروا اقشا . یدلوا قلندا

 قا ناح ورايا هللا لر ین رایشاو لد یدلک قلنیقشاش هسک ره یدتنا

 بودا رابتخایتدوع ندزغیدنلو هدورکزب . رایدتیک هللا تعرس هرزوا

 رظن هریک كلراکنفت نالا لب یتغیدلوا هدلاح هل هلرلتدیک ورايا كدلک

  نفاشک ندرلهداس هیفام عم ید DS یییدل وا ثال هبلغ كاش

 ا نکل ۰ .یهزلبا روهظ قلاخ هسلدیک هرزوا بلترت قره راقیچ
 ۱ ۰ رایدید یدلوا یداب هغاناشب رب یدک وا 4

 1 ed رهلوا مدان ندنسهارس دوخ راوطا كنسودنک اشاب دو

 بسام تماقا هدسوخرا هللا تیهو لاحوب هرک اذلاب هلبااشاب

 رواشم هداروا تحصم باحا هدیولبرا و هنهاکشب یلوانا ندنفج هیوا

 یو | هلا تکرح نداروا نامه بورب و رارف هرزوا قفل وا هعلاطم
 ۱ | تروم هنالخ ودرا یعلناشی رب كنم را رارف ویک ۰ 7

 | یخ رب هلبا راهکرچو رداچ بولیفلاق هلبا شالت نداروب قرهلوا تشهد
 : غار منع را اشا
 | ر و راتلای هدکلرب 8 ابق زا لعو دو



CANE 0 ۷ 

 هک هدا ضرفو ۰ زالوا اج كلدیک هب هل وبارط هلبا توقوب هدیولیغآ
 كتكلم بارخرب ىلاح ندهعلف شلوا هدد البتسا دیک هبل وار

 یسهب اما ودورو كن و امهیاعود هیلو ات ۱ هکیدلاق 1 راو هدباق هن هدنطرص

 هللا یلوانا ضرفلاب و ۰ مدیا دادما ههل وارط بولوا لومام
 هح و ارط ۸ تبص قاب هسلت وط رکسع هدرادن رد یهدنسه را هڪل و ارط

 ابقشا هکلاقحاو ۰ نمهلدنک هفرطر ندارواو نمهلبدا هظفاح و طبض

 هدیل و انا 9 ریا قا و >ا دوخاب له هرلعاط ییسهربجحد لنسهوا هڪل وی ارط

 یهدنسهوا یل وانا ایقشا ندنکح هام هدنا هظفاحت ی هعلف قحا رکسعقحهلاق

 ردهرطاسح كادک وردا ار هن الاح و رولبهدیا دا جد یاد

arms 

ST ۳ 9 PE کو PEY وی پد 

 نوسلک نوامشیاع ود رده و هرز وا راظتا هلا تماقا هدارو شبا هحار

 هتسودنک هدهرداب هبلاب جد اشا فسو نوهسرونک: تام ها رکسعد

 نوسلبا تکرح یغوط هن رافرط نوتمو نوتسع كرهر و نزود یکج

 د گیم یکیدلیا دعو ینقوس كن اشا دیشروخ قرهلوا ودرا یعکیاو

 هلا تکر حه ورلبا هدلاح لوا نوسلت وط راد رد نالوا هدوریک هلاروهظ

 یهدزمهرابولوا هدسودروک اشاب نسح هده ها ا رول هل روک شا 1

 دوج هد ها رلي دید ردعطعنم نع در اح داکنا ندنعدلوا هدلا راد ودر ۱

 یسادعامو هدنرکف كلدیک هب دا وار ط هلغلوا تاذر رصم هدنآر اشا ۱

 لصرف هب هرک اذم هرزوا لاعفا تروص هلکعا رارصا هدفا کا

ent a Emra PY aer me mere am GREET 

 ِ ۳ مر جردن وه 7 چی را و aaa RRS RE RS EE رک عصر مت و اد رک و توس e ga meager Og سو a o سس

 | ورلی 
 نیما لزن قرهلوا لد تابعت هربد اب رکز لوا نوک یکیارب هکوسبلاح ||

 پوفعپ بولوا هدکشا قبیضت هل لط شرغ كب قلا نا ا
 . قیدلوا ردتنم هنیسافا كفلمو قرهوف هنادم نسا بنا ۳

 یغیدلوا یسهراب دوا هدک دتسډانداشاب دوځاضرق یرو یم خلبم هلن زا

 ندوب كرهرتسوک لاعفنا تروص هرد اب رکز ندنکیدلبا ناب اردنا نب نیم ۱

 || اعا یتکجدبا تدوع هسلوا قبجا رو و یاس یا تعاطا هرکص
 ول ربک هربد اب رکز هلا رافانایعاواشاب بیرا هصک لوا ۰ یدیا هدکما
 رداح نامهو راشمهربو رارف هرزوا كلا تدوع دنودروک كرا هر اد

 هکنوسروک هن هدقدل وا حابص تونیلوا یربخ الصا ندنپ رکھ | راشفک بوقلاق ربارب هلا یرادعنو یرازکسع ردا رت شی رھ چو ۲



  RLSندنفیدلوا را لو یر و مانغاو عساوو ۱

 .قعان یظفاح یلوپانایدلوا رونلوب لوب لوب یش ره یدلب وقهلوپاچ
 یدالشاب هب هفبظ و یاشا بورک ه هعلق ځد ۰

 1 اقشا یمهغنلب سوح را نالوا ی یراق اه تا یکیا هب یلوانا طوف

 9۳ E هرقل وخر یدلراو هارواهلا ودرا ندنغیدنلوب

 وح ندنفیدنل و هدنرزوا هن كسک ور یسهعلق دلو و هلا راسو

 ,زکس ید كنایقشا ینوک یهچوا ۰ یدنلا هننلا هرصاح ګا بوم هنلوا

 دتا روبح هتعجر یرلنا بویلوشراق یراوس هدهسیدلک یدادما ردف
 9 ۰. یدنلوا طبض هد دعلق

 هدشعط یسهرکاذم كنکج هلک مزال ققلوا تکرح هدلوبه هرکصندنوب

 بالج هسا جد اشا قمان یظفاحم یلوانا ۰ یدنلف تروشم سلح دقع

 الوا یسهفاسم تعاسیکیا نواهیلوانااشاب دوج رکسعرس ۰ یدنلوا

 1 ا ناب ییعیدل وا هدنت كليا طبض ید ساروا هد وراو هه وار ط

 را یدغا هفش قش هلغلوا نوزحمو رودغم اشاب ىلع قباس رکسع رس

 یدنفا ا ب ندقدلوا برح لها توا تان ندکلیاک اشاب
 الخ ندنا بولوا راستفرک هبالب و هلکللوس زوس یرغوط یکیار

 وط ندنسهدام توطالاب هجور و هنک و دا ه دام وش ود یس ەراح

 یدقسیا قعشیراق هثح ءان هنفیدلوا بارکش یرلارا هلبا اشا رکسعرس

 رایدلبا زاغا همالک هلهجووب رثاغا راسو یرلنایعا ییا م ورهلبا اشا قمان
 ملقب انتسو مسجو نیتیک یمسهعلق یلوبانا یدلک نویاس#ه یاقتود
 چل ویارط یمرولوا اج یرت هرز وا لاحو قو e داز

Aاعم نکیا رولیک نددن ردرب رورلا بعص تالتعاس ید یت  

 هکوبلاح ۰ زر ربجاق ین هیداد كزع زغا هسارولو ع وقو ر

 یدبا لکد غلاب هک یرکب عوج لزمودرا هدزفلرح یادش
 وراد ر یدتک هزوم رغا هلبا اشاب لع جهخرج یرادشر كنو

 اشا قعان یسیلیخر و ۰ یدلغار هدسودروک هلا اشا نسح

 هلوا فلتو هتسخ یجدزع رف زوملا شب ۰ ردهدنس هعلق یوانا

 هوش ردق كب یتلا نوا نالوا دوجوم الاح هدودرا ۰ یدلاق هدرالو

 او هملف لوبانا - ۰ ردرابع ندرف كب نوا نارا ۸ رضو برح

 ۰ .هدب ولیغارب 9



 N E شالت ہلکا ت

 ندنفیدلوا تعالس یقیرط قحا بولوا هد ترا یرازوک كنسفلخ ودر 1

 ۰ یدرروپدا تعاطا زسهراج

 یخ هنیاو یرالتسف یلیا مورو هرومو هرداب هیلاباشاب فسو یزورپس 1
 هزفروک ییابتشا نفس هللا هب رح نفس نانلو هدنئبعمو هظفاح ینی را هعلق 1

 هب ودرا هسیا اشاپ دیشروخیدیا راو تینا هدرفروک هلکقبا عنم ندل وخد زا
 اشاب تسو ندنکو دا شلیا راعشا هاشاب فسو نوا ی ةلوا هناما 5

 دوا یوک یلوصو و ایک ار هتوروق كلك همطقرپ 1

 هدکدتسبا هرخذ ندنا اشا دوم یدشروک هلا ارزو یدّیج هدر نوک ۲

 هارو هد هسسا راو راغ ناخن لپ ادنمر شعلا نوناص ندنراح كنرف ۱

 اشا دوګ بور و باوج ود را فوت 4 وڪڪ ي یش
 یو اشا فس وپ ه.فأم e ۳ و لردا لج هبیعصت عور | 7 ۲

 نالوا دودعم ندنعابا كن . ردب هدلاح یعیدلوا هدنلماو ديما ٹلرک عرس ||

 ناح هدکی قرهلوا یعببط تملک نارک کا یکلرکتسخ سم فا
 تلذیلع هاب ۰ یدزقسیا تكمتسوک تالیپست هدنشح كنا ندور

 مرحو تکی لماک موح رم اشا فسو بویملوا هدافر , ندناقالم ۱

 هلا نواه یاغود كروس ۶ یا تدوع ناس الا تب راقجوجو

 هطافم نالا راددموزا یملروم لاسرا تولو هر
 7 یدلر وهاشاب فسو هرزواقاردشالوا هاشاب دنروخ 0

 | سودروک اشا نح یٹاب باضق یقین هناقالادمب نمود رو
 || دابر وتم زع ۵یلوانا نانلو هدهفاسم تعاسیلا قرهلیغا رپ هدنسهظفاحم

 ۳۸ یدنلوا تلصاوم هیلو انا هلا رادک ندا رولا بعص مان یزافو

 و هداعلا قوفیلاها هلا اشا لاس یلهردا یظفاح وانا یب 5

 ی ادام ر د نو ورنهآ جم اا رکم زی

 روا تورا NL کا ا

 شا شلاق هربحذ تالنوک جافرب قعا هد هعلق و شا بوشوواص 3
 کس ی یدب هدنهاکشیپ EEA هد هسا قو هريخد ید هچرک



 دو داز قونح كب هدارو طقف یدلروک یغنیدلوا شلاق یربهناخ

 ]| یسهدلاوویفیدلواهدققا یناق ندنفیدلوا شلدیادیهش ز ونه كلماک ندنمدق
 .یدلروک یراقدلوا هدتمالغا قرهلوا تایحرب یدالوا رف یکیاو یلایعو

 تا هدنس الين سا نیح كن هڪ وبارط ا ییددنل وا نایب هد اب رم

 هلا تالسکنز ا كب لماک یراقدلوا شروتک هارو هدب ودنا ریسا

 1 هدف مایا رارما هباقبیضت ینا هدننعض لاوما "یرحت ندنفیدلوا فورعم
 ۲۰ جا یوا اس یو ےک دکل کودرا دنا
 ۱ درب وط هدک دنا هد صف یرماتخار یرفن طم زار هداف
 ۱۷ علف شب کما وش یدنلا یرخ داوا شلاق .هددن رد كنم هملق

 | ندنفیدلاق جد رکسع هدنراناب بویمهر دکو س یدنب رد یراپ وط سوبع
 ۱ 1 ا اع وط ندنرفدالماب دغا كنفت ندنهآ رنامروا ایفشاو
 ۱ هب راحم زونه یدنلوا رابخا یرلفدل وا شلیا رارف لرهسک یني راشیاق

 ادو ندنشدلوا تفکر نکربح كب قلعار ب وط شب نی سفت وا

 ا رک ها لب 1 ا يدار هنشاب ناق كناشاب

 ۱۲ كنايقسشا هدنراب رفت اع یقیدلغار راپ وط رابراوس یدردنوک یراوس
 1 ۰ ا راشمروک نی راقدلوا هدک کج یرغوط هنامروا یرلب وط هاکل هبلغ



۳  

 یسادرف رف و هنس» وا هب دا ول لارو رم نددن رد هد یهو تکرح حایصلا ىلع

 دا ول هد دورو هرلاروب كناشاب دږګ هسوک امدعم ۰۰ یدلراو هب هفتسا 1

+۳ 
 با لر هدنرززا لو وج كردت ٩ ندنفیدفلوب حد

 ىدا قو رار ید ندایقشا بویلروک نارع راث آ هسلقاب هفرطهنره
 هرانامروا هرزوا كمك ینتەجر طخ هرکص ندر ورم كنودرا رانا هکنوچ |

 ۰ یدا راز کج

 ندودرا اشا لع جهخرح یسادرف ۰ یدلاق هد ها دکر دا

 هزوم رغا یغیدلوا یسهظفاح رومأم هلا یعابتا زوہتلا شب بولی را
 هدنس هفاسم تعاس نوا لا دش رد هروم جد ودرا ۰ سا تم زع ||

 هری هدار وا یک 4ب 4 رو مان هرد وق نالوا یر قان وق یک را ناک |

 فالو یدو زروقوقو فالو رادشر ۰ ید لوا فشک یویوق |
 ۰ یدنلسب قلخ ودرا هلکناقرهلبدانف ځد زوروقوق بولی رب و هراناویح ر

 نکع«قمراوص یب ودرا هلرلنو بولوا یسوقوص یکیا زکلاب هدار ۰ دف
 ۰ ریدتا اغوغ هل رب ر نوا قلاوص ردق هحابص ا ندنغد دنفبدلوا ِ 1

a ۱نابرق هنعشد بویلقاب هنب رادای رف هلغلوا هتسخ یرشدنج ندب کنه  

 تعاس نوا هنو یدلمح هلو نیلحابص هلا كرت هداروا هر اولا

 برص رالوب یدنلوا ت زع هنس رق دنبرد مان هرغم نالوا یسهفاسم |
 زوبح وا ندنعدل وا وص هدرب رب هدلاح یعیدل وا هدایز و رارح و

 ندن اب اوج یدلاق توشود هد رلل و قرهل وا باش ندهل رس وص مدا ردق

 یرشاب هلغمروط یزارب راک راب ناش کی وط یدل وبع وفو تافلت یلیخ ید

 هب هرغم هلا رلتعشم و تع قوج ك یدلغارب هدنرزوا لو بولیسک ۱

 می دز وص هداب زاهد غفل و یسویفوصر زکلاب بسا هدارو یللزاو

 E یق زوت وا جد هداروب نی احا بص یسادرف ۰ ید.لکح

 .هیکلپ راو هبه رق مان رلضوح نالوا یس هفاسم تعاس نواو یدلغارپ
 1 یدلک هع وق و تافلت ها 4 4 یو هانا رک هدهار یاتنا 3

  eو ر  eهدا ز وص ىدنلو کک ۳ ۱ :

 ۹ . ردشلو عوقو تانا 7 ضب ناف كبوص ی



 وات را یکهدشعم هدک د تا جن یتکرح ورلبا قرهلوا علا عوبتم

 ۰ ا اشا دیشروخ ا ا

 ۱ ا زا لب ۰ کک

 ا e نادر وک هلا قا یسهزادو یراوسم ردق كي نالو

 اشاب دیشروخ نکیا لکد غلاب هکیبسشب یمرکی مات یعومج كن اکدنرخو
 زا اما 4یلاع باب یتفیدنلوا قوس رکسع ولهفولعكي قرفهمدخزا ربغ

 ۱ فا تلا یمادضنک وق ین کل ۰ یدا ترابع ندنر هفولغ

 ۰ ۰ رولیهروص باسح ےک ندنا هلفلوا

 ۱ دفا هد توقع یلغوا ناععهرف نالوا یا لزا داره یظف

 ۱ ردنابو ضرع هباشاب دوم ینغیدلوا زجام ندت رومأم یافبا بویلوا
 2و ند و اک ا ید یسیکیا هد هسلا لکد یلاح

 ادو كرهیمهدیا ناب ییسهب رورض جاوح كنودرا هلا فوخ ندنتد شو

 داب دیشروخ ۰ رایدلوا نیشنهیح هدهاکودرا هلا رورم ندب رپ وکو
 هذا نیدزا تا ہلا تاک تسا ییاشاب نایلس یسلاو ساویس

 0 تدوع هربشکن یمودنک بوغارب

 رکره هللا تماقا هدنراوجابن الا هک زا نوکر دسیا یدک مش یودرا

 ےد متلاص نداروا ردا راد كجه و ع تال وک سشیکیا ررب

 0 یدلهھک هدهوا یکهدنفرطور كند رد هندنوف هلا تکرح هب ورايا

 ا اضع ندنریثأت كسعف ترارح نوک لوا هلنهج قل وا زومت لئاوا

 *ا لقن یراهتسخ بوسیلوا مکحرب هدودرا قحا بولوا باتو



 یناوا لوم ندرزو ٠ بون وا ناتاتسا ےس هد
 ههم اع هنا رض سک ره ها راو هر اوا داس

 قتلا نوا یه رد كنونلاو ههراب یکیا ز وتوا یمه رد كشموک هرهروتک
 هراهمشط اد اکو و یدنلوا رما یرلاذغا یتیرلادب هرزوا قلوا هشورغ
 ۰ یدل ردو هو رعاوا یا

 دک ۱طئاو سیلکو هدیلحهدن رارف جوا تعاس ی كند اید |

 قوچ كبو مدبنم ها قوچكی شاوبءوقو هلزازدیدشر هدنراراوجو
 -یدلوا دودحان رادک | بحوم دورولایدل یرخیودا شاوا ۷
 هاو هوم ملک

 چ هروم مداتر ۱ 1
 تلابا زون وا ۳ ارج و هنس ناتلولا ا ۱ أ داتعم رپ یو مد رد د كلاوش

 به مارک ناریم رمو ماظع یارزو : نو یررومأم اول زوقط قرقو
 یتهج ناب هرزوا یغیدتلوا راعشا هدالاب نکیشق وااشا در

 اشا ىلع دیس نانلو یسیلاوو اا هروم اشا يشو یرکسع رپ |

 نال وهدننیعم كنا هن رب هل ندنتک ر جو لاح ءوس لا و هدنهیلع
 ىر یصتلا كلاوسش ندنهدلوا شا اپنا ییبصذ كن اشاد وم یلەما 3

 ید بصن اشاپ دوم هنب رب هلا لزع اشا لک دی

 هاهبولوا مومو رام ییاکشو کش هعلاوع لوا كن 2
 یدیشلوا ملکلا ذفان و 2م هداعلاقوف هرکص ندشادعا كنيلنلد هی

 كتسودرا 9 ۰ یدیشغل وا هلاوح اکا یدترو قوس تروص و یع ظا
 د.شروخ هدلاح یتیدلوا یرکسعرس یسودرا هروم اشاب دوم هلتهج و

 هند زا اشا دیشروخ هبلع ءان ۰ یدا دودعم ندنراروم ض قتیعم ل شاپ

 یر ابابلا یرام هدنیسوربا تماس یباو دن
 اطعا همزالتاغلعت هناشاب دوم هلا تاقا زور دنح هلا ما ٩

 دراو انا لع ی دخرس یظفا زوب فاو اش را دن
 ندنرلناپعا ییا مورو یباغا ناقع یلساوط هلبا راشاب نآریم رم دوج

 ینابعا هغنلپ و یراغا یلج ین ایما لیدنتسوکو نیما یتابعا یلیرپ وگ
 اب رز رکسع یراضتیولایع قوح اهدو یراک,ناتسد یی ابعا ریو ن



 د و شعامراتبج سسالصا هلفوخ رولیدارغوا هنکحالفر یک

 شابک وب لواو نکو دا شلوار وب هک اث ندنکیدردلوا راد ودیح

 تا هنسهناح كنا هنسرهو رب وس یشاسلا

 ۰ میاکهددص هنر ۰ ىدا رايا

 17 فوئوغ رسا یسیجلیا هیسور هرزوا یتیدلوا ناب هدالاب ۰ یدلچا
 اب وب هد هسا شعا روهظ تدور هدننبب نتلودو شی بودبا ترافس 57

 ۱۳ ۰ دارا هک رر ا لباس نارو هک الفا اک یزوفک
 ۳ دو ۰ ی e a: e بصذ هد ون و

 1 داود فرط قوا ا ن ا اشا میاس تعاخ

 هدورصو ۰ یدلردنوک هباشاب لس هلبا ناوبد ةمدخنالوا داتعم ی

 ا ارا تاس ید نتا ی 2 نوا كلاو
 لاطلس قبسا راکدنوادخ یوک یحد یمرکی و ۰ یدلک هايد هدازهش

 یدنیک هیابتعراد ناطلس همدح یرهیشمش كن رات رطح ناخ لس
 ۶ ندنرلفدلوا شع ود هتهافس هدسابلو یز ین داو یلعاو رندنفورب

 ۱۱ قلوا انتتسم رکروک ماق ولکی لو نالوا صوصخت هالعو ارزو
 ۱ فا ترا وق لاش یراکدنهو كما لروکالاو ماو هنسک

 او قعاللوقلاش برغمو یغاشوف سابارطویرایشوب كين ۳
 ۰ فا داحا ماظن هداناو یراصوصخ یقماماللوف یت



1 ۲ 

 سو

 ۳ تلا یلتق كنو ا ا رر

 تیفخ ` رولا ع2 رمنواد ردکد ناب ا وا
 هک ی ال وب ىلغ وا لوس كنك ارواتسا ۰ رد یکدد كن دنفا دعسا لاح

 ندنناسل كنا رشاد نالوا فورم ود كن تفوغلو ر .تقو لج ا ۱

 روا هنن را هظفاح هدنرافدراو هیلو هدکلر , هلل رد ر ریقعوحم |

 ll من ار كندا

 شعارحار هداروا قرهنلو هدقان وو یراتدل وا حم اعاد یشابک ولب نالوا |

 ییاعط روحو هبراطفا هجوربا نوا كنا هدک دلک فد رش نا ضمرو

 نوکر یئاکولب شنوا نس یمدقشب هنر تا ار
 هرزوا كعثروک ءدلاح یغیدلوا ن ابا هدنلاح ةيصان رق و

 لاحر مراقروق مدروک رابژر قرشیراق زار نن بولک هنناب كنیک ارواتسا |

 یزس مدال رضاح ریکراب رر نوجحما تلغوا هلکنس ی رایفاکس تلود ۱

 مه ریچاق ەن راد هیسور بوریدش هب کو ا هلحاس بولا یتفو هح

 ندقل ود مودا فوخ هک مدعا تنایخ دم ود ی ك یارواتسا هک

 هش رد بولک هاب كنلغوا دوا ندنهدلوا شعر و باوج ود نیا

 لزسن تیا عانقا نس مدمهریدناق ینا هللا هاکح یرازوس ییدلی وس |

 درد دوا بود ردکعا کالب هزس قحا مدا ص مد یزکتملو نا

 تباغ یشابک ولب هذ رزوا كنو شر و یاوحو ید کا هدافالا یدل

 لاک اروا سا یدنفا تلا رک نشا تدوع قرهلوا نو زجو ردکم

 لباق یعادعا انلع ندنفیدلوا نواهه طخ هدنفح قحا شروق ییمادعا

 دوا شمرذنوک تایلعت رزسلم یلو قرهلوا هنامرح ییبم هنفج دیمهلوا

 اوان هدن دنا هلاوخاع ۱ یسارخا ازار فک بیم ا موق رح

 هب راطفا اص وصح نوجما ےن د هددت ر رش ا ا ىلع د یککا

 كجءدا یسهعشیو مهدنادصف ءوس اک | نن یدر راقب > یکع روحو

 1 هراچ بسم هلک د مروبح هب هظفاحو هعفادم هبناسنالا بس هسی ا رولوا

 هدلهلاندنناب كنا یتسقترا ۰ زامهلاق زسارجا یرما كنندنفا تلاح قو

 ۱ هنکع ها اشقا هب هنسک یرسو و شعد مدیا نییعت یس تشل کا

 شمام هدیا رابخا هبیا واتس یک یا شم ظلغم



 ۱ تعاطا هنرما كنا یسهلج قرهنلوا اسکا هکبراتخ ید ءلروکو تئارف
 | مدقت هباشاب دیحو هللا مظنت مضح راد هن راقدلوا دهعتم هرزوا كا ِ

 ردش وا نفد هدزفاس بوالو یشعذ كن اشا نادوبق هدعب ۰ ردا 1

 :ودیوک یصتلا كلاوش دورولا یدل هتداعسردیربخ كن هعجاف ةعقو و و

 رداب هیلاب هلا 11 امس رادعهر بول وا ی رگ عرس یرکسع هرف نوام ۱

 ا راتح هنادونفو ۰ یدنلوا بصذ اب رد نادوبف اشا دمع هرف نانلوپ

 دنراف رطیرافاح وا برغو رصم ۰ یدناف نعت یماقماق اشاب نادوبق جد

 هرداب قرهلا رار ځد یرلهنیقس كلکب نانلوب هدد رک و یرلیک كج هلک

 دیشروخرکسعرس كن اشا نادوبقویسلا هاعود ییاشاب نادوبفویسراو
 وا FES ۳ وجمآ یسلتا تربغ هنسهب وس م هروم د ار هر اسا هلبا اشا ن

 ۰ یدل ردنوک هیلع ما وا ۲

 روا بوک هساقرط یلوطاتا ال وزعم هدلا وس رحاوا شاپ دیح و ۵ لر

 دل وا تلود نامرف رظتنمو تحارسا نیشن هح هدنجراح یمهبصق 7
 ا

eهتماقا هد هبالع قرهنلوا عفر یترازو ندنغیدلوا بصنمرپ قیجا مویلا  
 . یدلدبا رومأم

 < هع وتتم عیاقو $

 یارواتسا ردقنره امدقم بولوابلسنم یتبنما كتلود ندنراناجرت مور

 ز یاجرت نوامناود رول روکلح هتینما هحفدل واو دوجوم نوها 3

 عدل وا ریکرارق ییسمالن اللوق ناجرت ندرامور دعب اعف هدهسدنلوا ۱ 8

aلعوا لوب هدبجررخاوا ندنغیدلودادتشا یرانابغط هن وک ن دن وک ك رلمورو  

 2 هد رو دن وقت هلو راو ا
 ۱ ۰ یدنلف عن یناجر نوام ناود یدنفا یڪ انشا

El 1 7۱ و هد هفأسسم تعاسر 4 یو ك یازواتسا هدر و سه هام جاقر  

 1۹ لو نک رواک بودا تدوع هد نهم هرکضندماشحخا و تع زع هر دیعلبا 3

 ات الا لوهح ندنجگا قلجافا یهدنراوج یراح رم ناک هدلحمبی رف ۱ 3

 )| هلا قاع قرهتوط ندننیکزید كنم ریکراپ بوبارغوا هنسک رفت چ وا | و
 دارجام تولک هلا رارف نیک زر د ول وط یلعوا هدهرص یرلک دا مادعا 13



۱ ۲۲ 4 
 دنکر خر هند راش رب ردق یعرج هل ا را

 شعناربدکت یرلنادوبقوید مردا هل و مرانا هلل وش یا نوسلیا تراسج ۱

 هلا ناطباض ضعب رکید هسبا اشاب نادوبف شع اب وقشوف یغوج هیلع ءان ||

 كاما در وص ىلا تعاس هه ۰ رشتتم ترلوا شوت 6
 نانلو هد نورد بولام _هثسهنیفس 0 ا ناد وق یراق شت ۳ یکیدرب زلام |

 ش 1 ینویلاق اشا رلشعا رارف بک ار هلدنص یرودنک كررب و شت آ هغباق ۲
 نناغسراس شللا تیارس هنویلاق ر رکید یهدنن اب و شعالشاب هقع اب بولا ||

 تمالس قرهقیچ هنبرزوا نکلی بویل طلاب یررامالاب لاحرد یر ویلا
 دن راشاب قرع فک بونابوا هراس ن رومامو اشا نادرا ۰ و 6

 بولیتا هزک د ییک شم ندشیا شيا قوب لح هربدن هراجهب شمارجص

 های سدندخ ضمب اشاب نادوبق شلوا قرغ یبکو یو 6
 هلفلا شن آ یسهناهج كنويلاق نکیا هرزوا كف هبهرق بوت هلدنصر
 ۰ ردشمرتاب ید یلدنصو شا فالتا ینسودنک بوشود نرسر هناب 1

 قرولا ۳ یسهاهج بوشنوط یک كنو هل ببع جد نویلاق رکید "۱

 ۱ ۰ ردشلوا وح بون اب |

 یدنفا یضیف كلشب د ندنسافلخ یلق | ن هشک كن اشاب نادوبق أ

 اردا باطخ هنسفنهدکدروک ییغیدشتوط كنوبلاق یدبا راو تاذر رارد ۳

 نیرسن رس هدزکد هسخو نیسریسیا يوا 0 ربا رباج هدیک ۳

 هزک د هلا یو یا قشو ۰ شعد نیسربسلا ی ۱ ۱

 نکنا روشارغوا بولی راض 6۱ شمع نرسر هللا فا کک 8
nTهدانز نس ندنفیدل وا ولطكب هد هسا و و کا هلک تسار  

 هن هنلا فداصتلاب ۰ راشم 1 هزکد یا ا نیسفجهریثأب هد زر نیسرویلک ||

 رخ هال لخاس حاصلا لع قره توا ی ۳"

 ۰ یدرلیا هباکح هدسلاګ ضمب ی هعقو و قرهلوا ربع تقو یلبخرب دو
 ۰ یدنلوا لقن الاب هحور هلهجو یکیدلدیشیا ندنشودنک ۱ ۱

 دیح و هدلاح یتیدل وا شا تربح هنقلخ ا ود نوت هنرزوآ هلّوم هعفوو 1

 ةنادوق لددشدا یمن اشا نادرف یخ هلوا بضن ندهافدا 0



 ااش 1 لو و تیعج نوڪ ا ی ید سەر زج هراصبا هرزوا قلا
 دهرصو زمک هلا رکسع لدهاوخ هل و تفوره دوا بوداتعجام

 ۱ شا نادوبقو ابمنا هیاشاب نادوسبق ود لهروا ید ییهراصیا
 ۳ و یک هعطف جاقرب نوا لفت یرگسع یراب هسیا رقبک تالاب

 ۱۳۲ ۰ تین ربا اتو هراصتا اتشاب نادوبق هد هسیا شغا اجر
 ۱ لسوساح ینخدلوا ی راماکصسا كن بقا هدن رال كج هلابك ود
 | هرومنالوا تی رومأم لصا هسیا تاثبشت هلوقموب مدتا قیقح هلیسهطساو

 رونلوا هسوسو ید قمر هنیفس نداغود رولوا عنام رزتویلصم

 دهن اسو هنعدلتص یی اح كن اشا دیحو هلکعا راذتعا ود ردتک رحرب

 حو اشاب ناد وق بم هنغیدلوبعوقو تایابم بابسا ضعب رزکب کوب
 . هلثص ندنفیدلوا ردستقم هرکسع طیرو طیضو ندنعبط و صرح كن اشاب

 ار هدنهماع كنا ځد اشا دیحو بوردنوک تار رګ هتدامسرد

 تیرقر هدیلوطاناو افعتسا ندتلظفاحم هلثګ ندنفلجا نهان تیامنو شمردنوک

 ۰ ردغعا امدتسا یتسلروب اطقا تصخر نوا ینه هلح

 یدبع رک ذلافلاس قرهنلوا لوبق یمافعتسا كن اشاب دیحو هن رزوا كنوب

 1 ۳ زونه اشا دیحو قحا ۰ ردشملوا صن یظفاحم زفاس اشاب

e1 ۰. ردشمارغوا هباضق بیرغر اشاب نادوبق ندلیا  

 کیا زادنا رکنل هدنسهرا هعشچ هل اهل زفاس نواه یاغنود هکهل وش

 اک ر السرداب هک وک لاص یحزکس یرکب كف رش ناضمر

 بولک ین ادوبقو شم آ رویت هجدیمب هباغغود بولک یمسهنیفس دیدناب زا
 ا شاپ شمرب و رخ یتکجهدیک بوقلاق ن راب و شعشروک هلا اشاب نادوبف

 . ندنزرطو لکش بوقاب هبیک هلبا نیبرود یرب ندراسدنېم نانلوپ هدنسیک
 ا نادوف هددسیا شا راطخا هاشاب نادرنف یب الفو هکعا هش

  هلغلوا افصو یک راوس قروز هدب آ مع تو وو هن ادیم یسسل قرع

 فسا نا ییفح هعلاق ی راب هسا مود رح نادوبف شمامرب و تھا

 و ۱ e رو را ل رابخا ی ج هقلق بورفلادمب



 ترسم رخو 1 یک و كبجر ۰ ا نینعب و رچوا

 ۰ ردشا و لوصو هتداعسرد

 هنس هطا ماسیس هلا راشاق ن راحورح افشا ندا رارف a الاب هجور 1

 موحه هدیصف هنن ینوک تبس یون یر كو هرکص ندکدردنوک

 نوک لوا نامه ۰ یدلدیشیا یراکدلیا تیعج هدر جاقرب هلس هبعاد

 هلا تا : لک وک راسو ناخوراصو ندنآ نکن هزفاس ندنسهش رونچ

 هراب وکو موحش هش رزو | اقشا قرهلوا ماط مناط ا نانلو هدزقاس ۱

 ناوسنو بی رحم یه رد جاقر و مادعا u یرک ذات بوئیج 7 1

 عوقو راهب راحت لحج لح هلهجو وب نوک جقرب ریدتا ریسا ینایبصو |
 ی ایرک تجر هلکخا ناتا یر ناب م ی ۱

 ندننب هلسا وق همس ور نالوا کا رارف ندزفاس ا ا ۷

 یاشناو رایدلیا تی رفظم كرت هباشاب ظفاح راسولسذوق جا ادعام
 ندا ناعنسا ۰ لیدتا ر ت د ییالوط ندنرفدل وا لاح هدوسا هد راج

 رلیدلیا تا واسم ضرع هلا ۽ 2 ا یی راحالس بواک یدلر و یار هایاعر

 برص ایقشا کید اما ۰. ى غنا یسهظفاحم 9 رب رق

 نالوا یغوبشاب كرکسع یهدنس هم هعنچ ندنرافدلوا شکچ ۰ راغاط

  بصن غ وب شاب هرکسع ردق كي زکبس اشاب یدبع یلهیالع نداریم هرم
 ۰ یدنلوا ق قوس س زوا ایعشا هم “رغ یرنلوا ۱

 مات ون یا درب وک رلغاط عفاو هدنزو هن وا نءهرب زجاشاب یدبع

 ا ايقشا ر ا هدکدتیا راغلا هنب رزوا ریسج ی برق

 ۷( ۶ هرلغاط برص ید یفاطرب رایدلوا بک ار هردکلف هرزوا قمراو

 ۵ هگ هرنبص ندک دنا بی رخت یهروک ذم هب رف شات یدبع ریدشا

 1 لاا قوج ر و شعا ناشر ینایقشا نالوا 0 دسر

۲ 

 سررء 



 دیشلنا تماقا رکنل كف ندنداعسرد هلا اوه قفاوم ینوک یحنرب یمرکی
 ۲ شورغ كن زوب هیاشاب ظفاحتو دمزالتام هنسهطا زفاسهلکناو
 e ۰ یدشلردن وک

 اح یرلفدلوا شل هدا ز كب نب روصح ینوک یجنزوّمط نوا كبجر
 Sg یدنروک ندنتعس یرلهطا نوش نواب یا ود حابصلاىلع

 زآ كزفاس جد یراهنفسابقشا یدنآ رو بولک هنهاکشد هعلق یتقو
 دو رڪاسع نالوا هداما هدنس هش د ۰ یدشا رارف هنفرط

 ا اما اناا کمک هنفرط رفقا هزلا,داصا تخوف
 ندنراقدمروط وریک ندقغا كنفتو بوط هلصاف الب هرزوا قمامرد شان

 وطن هنقرفرب نانلو بی رف هلحاس هدنک وا یسدعشچ اشاب نداتود هقشپ

 دن ورد توراو هن رزوا هلا رشاق قفواو قرهرشاش ه.تخا دنا نفت و

 بوکح راهرو و یتفرفو ما دعا ین ی ویلاق ردو ناسفط نانلوب

 "ارجو كنابقشا ۰ رلیدلبا قارحا هرکصندکدتا حارخا یتب راب وط
 ۰ یدر و تشهد هجا هه رګ ناطباص

 هن رزوا یسالشاب هکمک لرکسع یهد هقبوشراقو یدورو كنوبامه یا ود
 هن رله رم قدنح وجا ید راوي ا ید ع یهدن ورد هعلو

 | زکس هبهرق جد نداع ود یک یکیدک رکسع زار ندوشراف ۰ ریدقبح

 . ندهعلقو ندا ود ردف تعاس قحو ج وا ۰ یدلراقیج رکسع ردق زو

 " هیمالسا رک اسع هرکص ندقدنلوا ه راحقر هل ارکنفت ندرلسب رمو راب وط

 |[ قرهشالوط ندنفرط یرانمرکد هناخ ابد یعسقرب هللا سقت هع ج وا
 هلع یهدنس وشراق یسوبق نا رع E 9 هنس ك یزتسانم یتولروط

 ۱ هاشحا ۰ یدل ردت ام وح هنتعس ییادبم قوا یعسفرب رکیدوهن زا یر

 ۱ ل وا ۰ یدلر و لصبف و بوشد را ماشحا یدلوا دتع ه راح ردق

 | ۰ یدلیا ماود هنتخادنا كنفت ندرل هناخ و ندرازتسانم هنن اقشا ہیک

 | موجم ولتدش هیمالسا رکاسع ینوک هعج یجهرکی كبجر یتعی یسادرف
 هلا 7 ن رەنا و توط لرهر و تاعفلت قو كب ایفسا هدک دا

 یدک دنا مالسا لها ۷ دھو تالو شوراو راب دلبا رارف اف رهن

 ربغص و قتباق هعطق شب نوا هقعشب ندراهنکت هعطق یمرکی نانلوا قارحا
 1 ۰ یدنل وا مانتعا اشاو تامه فوج كو توط هعطو زو وا رببک و

 نالوا r هرا هنا ول ذوق و یهینجا ةع اشا فرصت نوک لوا
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 ۵ دستم تع ا هک یسادرف ۰ رایدنل وا عفد هلا او ر |

 دک دک یا اشسا ةا ز وفط هد هرزوا كکود رکسع 4 هرق نکیا

 رارف یسیفاب یدناب ی» دعطو ترد رايك و هلکلدا نسا 9-2د هرلب وط ۱

 1 یا

 لوخد ه هعلف یمولسنوف زسنارف قم هدزفاس ین وک یحد نوا كبحر

 ندماسیس نوحا دادما هنسایقشا زفاس هدک دليا تاقرلم هلبا اشا ظفاحتو

 یمهلاوح هب هعلفو تک ددناب زا زو رشد ندههلاحو هراصیا و كش

 هاو ترد یر هراسد ريم یرافدناب هدنرافاقز هبصذ هقشب ندرالګ نالوا

 دن رزوا هطا راشمتروتک تام یلیخ ندهروم یراح زفاسوراشع وف بوط

 نامودهب هعلق نورد بوقاب یلاحهدنبما قدنخ تفویکیدسا یراکزور یاب

 قرقو كلرادن هراس تاوداو رنابدر هلیبمصت كا شی ورو قرهروواص
 نالوا راکرد هدنرهنابم ییلود هتسئارف هللا هيلعتلود رشتا ةي و كم

 یکی دجا لص هلکزس هسا رونلوا دارم نامز هنره يبم هغلتسود

 هس هنس نالوازادنا رکشل هدلحاس كنلودهسنارف ییاغاسابلا هدرک سو

 هسا را و ناصمن هد هعلق ا هده ةلاطاو هراما هنس هت یلوطانا

 دملا اشاب دیحو ظفاح هدکدید مرومأم ندنفرط منلود هاطعاو لاکا
 ارساخو انا هسر دام وه ایسا ردهدهب افک دح نمرکسع وتامه و هربحذ 1

 بور و شت آ هراهناصج هيا رولیقیص زعئاب مر داشو یی راتعجر كرانا

 هلی ساطعا باوج هنادلصم ويد زکسرروت یزم:دشا رر9

 بوط هلکلک تلق هغارا ه و توراب قحا ۰ ردشلا هداعا ی

 یحنزکسنوا كيحر هلکلروکندلاح مزال قلتا رازا رازا تدمرب هربخو

 هش رزوا شوراوو دبصق فرا یک !اص ھم ركب كنەرصاح مایا و

 رارف هنصوصخ كمکود یرهماط كنابقشا کا اب هلتخارف ندقلثا بوط

 ندنعید | وا هدکعا شش 1 ولتدش هن رزوا دعا عطقنال كسلا اقشا یدلر و

 ۰ یدلک روتف و اان ہےایخ الا لها

 نالوا هد وا دیه هرزوا كعشرا هنفرط 9 ه دعد و هزفاس الوا کولا 1

 هب اشا نادوبق هدنکشوک یلاب یک یغنیدلو ماتخ یتا ریه كنو امه یاغود ۱
 هداز ح وص ا رد ناد وف قرهشلوا وفع یعدق سر كلر دیک تعلخ 1

 كبجر هرکصندکدتا عادو هلبا مظعا ردص بوراو هب لام با اشاپ یلع |



 0 وا ح ورحم یردق ناو دنه ر نالا لها هلا رانوشروف

 القو ۰ یدا هداب ز كن یتافلت كنابعشا هلا كنفو بوط ٌهناد نکل

 قارحا الماک كنلزاتم ایقشاو ۰ یدک هند مالسا لها یراسّرنم یوا

 ج و رخ ندنسوبف هناخ وط هیمالسا رکاسع ینوک یجب كبج ر نوچا
 ۱ یمدنلاصتا ندنا بوردشنوط یهناخماصق هلبارهرواحم نلغاب رد اهلج و
 قوج ك هدهرصو و قرح یژنک ا هلکعا تبارس شتا هنیکاکدو لزانم

 ۰ یدلوا فلت اقشا

 هدهسلارشغ و هداما مالسا ناروالد یلیخر هدنسهش هعنج م دانا لوا

 ییالوا شالباق ابقشا مسئرمس قهر زج لحاوسو یی راس و نیم هعلق

 اروا بویمهلوا لباق جارخا رکسع هل یربغ ندنایل حر هلتهج
 | مان رع لدمج نکل ۰ یا ی ا کا ام

 زا نا سرا اما اغ نیل هک ن ولا ربلد د رم یکیا ناسقط هسنغباق سر

 | اشا زخم ۶ ینلوا شا ومناول حرب هدنروصینلا تعاس هصک هلارورم

 5  یرتلوامارکا هلیسهدایز هس ررع یدلرب ورل هیطع هنر ره ك رکسع وب ندنف رط
  هرزوا كلنا رکسعقوس د ن زادعب هلاترجا شورغ رکیهدنسهعفدره

 زا ۰ یدنلوا هداما هنسهش هعشچ رها لعو هلواقمهلس ودنک
 یسادرف ۰ یدشا ماود ی كب را كنفت و تبوط و ملا كيحر

 | هککود یتجر نال هلبا عضو بوط رب هدناچ زوقط هنکوا رک ایقش

 ینوک یحزکس كبجر ۰ رلیدلیا ادیب راهنخر هدنرب جاقرب و رایدالشاب
 زازا کک ناطق ردف زوجوا نیششا لدیلد كناشا طقاع
 ۱۳ هرز ززرا یا نالوا هدفرط ءلرک نلنابنشا نوقعت :ندتسونف
 ] نغوچ هلا بعت ندنراهقرا هبمالسسا رک اسع هلکعا رارف ابقشا كدا
 | ربدتآ هزکد یی زار كلرادلکو ۰ رایدلب ویچ یب وط روک ذمو رایدل هبت
 ا هنکوا رک هن اقشا دعب ۰ زاید تا لعنت هبدعلق یی زار و
  هککود ییهعلق ندنس هب یرتسانم یتولوط كرکو نداروا رک بوروتک

 ههلاقم هلهتخادنا هرب ځو بوط هب وراشيط جد ندهعلق رابدتا ماود

 ۱۳۰ ۱ ق تاعا هدف رز ور دیس ٠ یدنلوا اود
 یصسب نوا كبحر ۰ یدلوا دیش یشک ج وا زکلاب هتسیا ندمالسا

 هش رزوا یز نود ىا افشا نکیا هلی تام یسهصک رازاب

 4 هدنراکداک



 ضعب قدصء یربخ و ید ن و رکنا را رسا یشیدلوا |

 ندنفرط ناخوراصو ندا ةياعر هطاتحا هلغلو ع وقو تاراتطحا |

 هلا دورو هزفاس یرادقم زویشب زونه بونل وا بانر رکسع ردق كيب ییا ||
 یعرکب كتهرخالا یداج نکیا هرزوا قفل وا راظتا هشد ورو كنسبقاب ۱

 ندنفرط یسهطا ماسیس ینوک هعج یصچوا كنيمور ترامو یحزکس |
 ۰ یدنروک یرهنکنابقشا رببک هعطق ید نواو رغص ردق شقلا |

 لاک یتسهظفاحم تابسا .كن راوبق هملق لاحرد اها دعو یلفا 6 ٩
 مو یمادرف یدنا لاخدا هنوردهعلف یالسا لها نانو و
 كيب یتلا ههرف بوشان هنلحاس یمه رف هنابق یرهنیفس اقشا هدنبس ||

 اردا كنج هلل رکسع لوغ هرف نانلو هدفرطواو ۰ ریدافج رکسعردق ||

 رایدب رو یرغوط ه ورب ندنفیاح تل هاب مان زوبماق ||
 هزاع انا الم نالوا غوبشاب كن رکسع ناخو راص هاسادتک اشاب ظفاحم ||
 تیعج هلباق اصلا هناصع یجدیمایاعر یره رفزقاس هد هسیاراشع | هعفادم و ||
 ندصاصا ردقكسکیارب نانلو هدنبهذمنبتال هدزفاسسفنو یدلاوجابتشا ||

 یی رفافنا هلا ایقساو زا زهر دناب هن رزوآ یراهناج امر ادعام 1

 ۱ , انا المو كبادضتك ن لذ ىلع هاب او

 هب هعلق و هصاحمو هطاحا یی هعلق ار و ۳ هسا ایعسا ٠ ريدا | 3

 راسد رمو هننساشنا راهباط هنسهب رتسانم مان یتواروط نالوا یسهلاوح |

 هلراساح و ندنراهر را هناخ نالوارظان هب هعلقو هنسهیبت راپ ا رفح ||
 ۰ رلیدالشاب هغمتا كنفت هنارفن یهدنراجرب هملق ندنرهرانم ||

 ندنسوپق رادزد ینوک یلاص یصکیا كبجرو یعندرد كن ہرصاح ||
 ماسه هل رزوا ابقشا ةتفب هيمالسا رک اسع ردف زوبرد نالا ۷
 قوح ك و قارحا ی هنا ساو نیک کد نالوا هدننادم هعلقو ماصقاو ||

 . یرفیتلا ندمالسا لها ۰ ریدریک ه هعلق هرکصندکدتا مادعا یایقشا ||

 قافلن قوج اب هسا كن ایتشا تولوا ح ور یرقن روا
 كج هلرب هل روغ هدراوراب و حرب قرەنلوا داشک ینادىم هعلق هعشب نالوا

 ۰ ردشلواادب تعسو لاش

 ا ا رکسع دف هد . نوک یکیا ايل ا وتم یمادرف اهد و یمادرف

 نالبا ا یهدنهاکشاب یمویف ناب رع یو عوقو ریطع ۳
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 هک هبرح عیاف و عب و زفاس عفو
 زفاس هرزوا یعیدنلوا ناب هدهڪک رات مان زفاس هرب زج هعقو 2. رات

 ۱۳ بول وا امر ناینسرخ كب ناتنکمراتوط ااو نلآ ه دنتسهطا
 للف لقا هدنسهدار زاوا غلاب هرفن كب هسیا یسوفن ددع كمالسا

 | لوا امدتسا یملروب لاسرا رکسع ندج راخ ًارظن هنغیدلوا

 ! هدهسیا شلردنوک رفن یالا زو ید ندنرافرط هلفص و ناخوراص هنس نک

 ۱۳ شلاق یردف یللازول قنحا هدزفاس كردیک بوشواص رر رر رنو

 ] هروارب هنتیعم بوسلوا بصن یظفاح رقاس اشاب دیحو رب زو ابقاعتمو

 | | یفرصتم یغاصتسهلفص هلبارفن كي و یسهفیلخ هر رب تارشعمو ی وط
 ۲۱ هدنرخاوا هنس نکع اشاب دیحو ندنفیدلوا شلدا نییعت انا سابلا یحاح

 | هلیقلخ یسهراد ردق زوب زکس ندهورک راسو نابکسو یعیگنفتو لیلد
 زاد رخاوا كنمرحم یسهنسید زوتوا وبشا ۰ یدبا شلو لوصو هزفاس

 ۰ یدلک هزفاس هلا صاح هعاحهمرد ردق زوسلا یخد انا سابلا باح

 1 | یننفاح زفاس هدهشاس رافسا رارب هلفراصم ل رکسعوب یسابامر زفاس

 ۳ راصم طم ید كناشاب دبحو ول یراکدر و هبارزو نانلوب

 | | 4ام باب یراجت زفاس نانلوب هدلوبناتساو دمعت یکمرب و اضرلاو ع وطلاب
 ۱ لس رک هصلوصو هراصما هکوبلاح ۰ رلیدلیا اطعا هب وق تانمأت
 هدکعا هن اما هایقشا اند والام قرلوا راد هصح راولزفاس هدنژزکا

 | هلتمج یغیدلوا مولعم یرلقدلوا هدکزوک تصرف نوجا نایصع نالعاو
 ۱۳ زا لاسرا هرکس روآ كنج رد كی یا رب ندیلیا مور
 | ام باب هدهسیا شفلوا انا ه یلاع باب ندنفرط اشاب دیحو یغیدلوا

 ۲ نایصع ندنسابامر زفاس ینبم هنغیدلوا شعاق هتنانمأت كن راحت زفاس
 ۳ ر انا ندج راخ ًارظن هش راتعاطا ةطبار كراثإ زك دعوقو
 ندنراحت ربتعم هل ردیلوبهزنم امدق» هکیدلاق زا وا ځد هسوسو ود

 شفلوا ارجا ید یریبدت قفلا هننورد هعلق وللوب نهر یردق یللا قرق
 هلغلوا شلرب و هطبار ید هن ر لص وصخ تاو هعلق نیصع هذه ةلاحا و

 1 عج ندنقاط اغا سابلا هللا یتارفن ولر و قیلخ یسهریاد كناشاب ظفاحم

 1 رسم ردفاک ادعا هد هظفاح ما لزا سم كم یکیا نالوا دوج ومو

 ۰ ردشلزاب باوج نا را فرط ودردفو تحاح هنلاسرا

 + لوا #



 داتعم كنا یدنفا تا . ی 8 ا ی و ن زو

 هسک كب ی ونسو تورا تعانق هنسایاده و غلابم یکیدلیا دقت هرزوا ۲

 ما رتلا ییسهلازاو م ايق هنهيلع كنا یدسنفا تلاح ن دنغيدعشات هنساطعا 1
 دوا بوقیج یسهلاخ های هززوا یفیدنلوا لیصفتو مش )6
 ۱ ۰ ردخلنا حات ۱ ی همان و *هلْیسم و ۱

 هدرارفس هده سیا مدارپ افسو ماظ اش اب یلع یلدنلد هت هکراد رب اب ۱
 هما زالا تچحاو عقاولاقو : نشا قبس یەدخ قوح ۵ : از |

 توق بسک كرهلب ر و نادیم امد قم هسلصتره ىدا لرک م دبقم هدهسیا 1
 هنعشد لوس ر هنشاب زکلاب شلوا دیدس دسر هحاروا هادعاو شاردتآ |

 شا ب تسک هدول اللوق هلیلو ۰ ېد ش لک هلاح كج ەلد هدنا هلباقم

 طه یدبآ ندلاح دم ز دل كمردتا فرض وشراق aA شد توف یغیدلوا 1

 هس رزوا ۰ یدسود هنملع كنا ١ ندنعب دم هلا هراب ردو یکیدنسیایدنفاتلاح |

 ۰ یدردشا بصن رکسعرس یاشاب دیشروخو قوس هرشک رک اسع |

 ندفد وص یلیا مور ۰ یدجاشنک كب یتسوبق فرصم اشان دیشروخ |
 یسهلاغاشاب ىلع هدب رق دع ۰ یدتسبا رهراب یلک ندنلود ةن زخ هلضف |
 هلمعز روتلواافیتسا نامزوا رابح هنادیع راهنزخ سا ط٥ رولوا ف زط

 یاشایلع كدا روهظ یتزتف مورو ۰ یدلردنوک راهراب جد ندلوبناتسا |
 یتحو امدتسا یاو ید یسودنک تولک مزال قعاللوق هدشاو هلا وفع ۱

 یعاسم زاربا هبنرم یعس و هنب قرهلوا اوزناو تماقا نیشن ؛هشوک هدهغراپ ||
 ردداسفارتا كناشاب ىلع درع هدتفو ا ماح زتسا نب وفع هرزوا كلا

 تلاح ود رولوا فرطر د یداسف مور هدقدلوا فرطرب یسهلباف كنا ۱

 ۱ یدنلی رارمصا هدهرصاح هنن رزوا رازوس یکیدلب وس یللاب یلغاب كنبدنفا

 ۰ یدئلوا مادعا الاب هج ورب سالا ةنابنو |
 كنیدنفا تلاح یدلبا تدش بسک+ تک نوه رک ا و

 هن داسف كنا ید یراتواقش ا كنسايقشا یرهکب یدقبح هنالب یرز و 1

 یلابقا كنس ودنک یداجآ ی یرهرا لا اغیلع یثاب رب رب و یدنلوا لج



 ۶ ید هر یعیدنل وا لوعام ید ید وه ۰ یدعا ر وهظ هس

 هقشب ندنوب یدیشعا فرص هراب قوچ هرکسع هده راح یانلا عقاولاق
 كهك یحا تولوا ea یعیدلوا یادت اا یوجر ید هد دف روف

 م ها نوفدم ولتیلک ارظن هنایاور ضعب و یدم هنلب یغیدنلو هدندزن

 دنساننا یادعاو فيقول هیفام عم ۰ شلاق لوهح یر نکل شاراو

 ۰ ردب و مو ظوحم یعوقو تاعیاض ضعب ید

 دننافو كن رد ۰ ردیلغوا تاکبیو ینایعا نلد هبت اشاب ىلع یلنلد هیت

 روشالوط هدیشکررس قی رطندنغیدلاق هدقیجا یسودنک هلغلوانابعا یرکید

 فیلأثو بلج یا اشاب تروق شعا ردلسب هنسیلاها ارق ضمب یتسودنک و

 | هبولد قحا بوداتماقا هدنارباشاب تروفنامز وا ۰ یدیشلا هدتمدخ هلا

 1 زو وا هدنعاصس هنولدو ۰ یدا هدنلاكنا ید یرافاصس هلاح رو هاب و

 | یدعتو ظ هبیلاها لردبا بلغت هدرلاروا هکیدیاراو رلناتیف نایتسرخ زکس |
 | یرلنا یلنلد هپ ۰ یدارازغا و رفرس نادسنچ جد هتموکحو راردیا
 | تروق ةافاکم هلکبا ملست هباشاب تروق ینسهلج بوتوط هلبا هعینصرپ
 هب هبناب هد ها شاتیا .تصذ قرص هیات هلا قلا مالارم ینا شات

 'ریءہدہا لوبق ینا هگدل وا یلاع نامرف كب عصام ینایعا های هدندورو

 تروف هلغل وا بولغماشاب لع ه راحت یدل هدنج راخكن هنا و هلکع اتعنام ويد

 لام نامرفاب هرکص تدمر ۰ یدیشغا هلاحا یتغاصس هلاحرت اک | اشاب
 | هنیرباشاپ مهار ا یلغوا هدننفو كناشاب تروق ۰ ردشلوا یفرمصتم هبا
 | دلج ندنفیدل وا لکنا هنتموکح عسوت كناشاب یلع هد هسیا شفلوا بصن

 ۱ ۲ یلغوا بو وط ییا هلا هسیسد عاونا اسان ىلع هرزوا یعیدنلوا ناس هدعسات

 || دلج تیاهن بودا فرقو هدنس هعلق هبناب رلب هح هدکلر هلبااشاب نایلس

 || هینباشاپ مهاربا لوا ندنیلست ك ناشاپیلع هرزوا یقیدنلوا نایب هدرمشعیداح
 || تراماتدم كناشاب ىلع ۰ ردثملا تافوهدلاح یتیدلوا فوق وم هدنس هعلق

 | یزویکیا «دنرقاضس رتسانو كينالسو رهشیکب و هیای قرهلوا دن ییالوو

 ۱ . هدیلاوح لوا ب ونازاق تورا قوچ كبو بونبدبا رلکلتفچ ےسج زواج

 | تامدخ هدنرارفس هسنارفو اب زس واو هیسورو شلوا لالقتسا زارفا ع
 | رک اسع ردقكس زکس هلبمان یحم وط امدقم ۰ یدبا شلروک یسهرورم
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Etكناشاب دبس روخ جد لھ كنا ارظن هتک ا شنا مدح  

 ۰ ردشود قفاوم هنسهدعا ) لمعلا سنج ن "ھه ءازطا ( یسهلماعهوب 1

 ريشا هرکصندکد ردنا مادعا ییاشاب ىلع لنلد هت هلهحو و اشا دیشروخ

 كناشاب ىلع هلاانادجا یرادعس و شمراقبحرارانأت هل وساتسا هدننعک تیرفظم

 ۱ ۰ ردشمردنوک هتلود ناب یک ٠ک

 هلویاتسا لا هدو یباغا رانان یزوک یھکیا یر كنالو ورا ۲
 ولضتاف شورغ كيبشپ و س ابلا كروک روع" شوطنوقر هتس ود مرا دو

 رکی و راکر وک شوطنوف كلذک هرارانات رفن ترد ی هدنتیعمو ناسحا مهم

 افا دجا رادحس ءرکصنوکنوا ۰ یدلروب اطعا ربع ولضْاف شورغ

 یدلن وف هل ربع تاس هدنح راخ وق هنر وا هدک درونک هلوناتسا یر

 ۰ یدلدا نفد ه دنجراخ یسوبف یرولس هدعب

 روع” فل . رارادقوح وضو هب یدنفا لس یسادضک و كن اش اب درو

 ها الب و سابلا اروکر وعس العاز هانا دج ا رادو یدلر لک ۱

 یسهبر قلیشاب یوبقو هیطع شوف كب قرفو یسهعطاقم یصاخ هلوف

 یشاسکو لب ورکر وکر وم شوطنوق ء رانا رفن زوقط یهدننیسو ناسحا
 :هرزوا قفلوا یسفت هنسهلج و اسکا رادوبق ول هسعش هنعابتا رفن شقلاو ||

 هضبفرب هباشاب دیشروخو ۰ یدلروی اطعا هیطع شورخ كيبشب یمرکی

 دیأتو راد اکو بولی ردنوکر لکروک هبامماو ارزو نانلو هدنتیعمو ریشعش

 هلبقر ( ۲ ) هدلیذ یتروص یلام نامرف نالب روی رادصا رعشم ینلالغتسا || _
 ۰ روناق دارا

 هکب نیمح یلغوا كناشاپ نوب رب و رم ینوک یمتچوا كن هرخالا ا |۳
 نالوا هبح ول قلناریمریم كس هدهعامدقم و ۰ یدلر و ییا ریمریم هسر

 ۰. یدلدیا هیجوت یغاصس ناصبلیا هاشاب دوجم هداز هفوز |

 طبض ندیریم بناح یراراقعو لاوما كنب دافحاو دالواو كناشاب ىلع ||

 ا قاک ههرادا هنسترد هدقدلجآ یرلن زحم ەد هعلف ۰ یدنلوا ۳

 ۰ یدتنا روهظ تام قوح ك و تادورشم و
 هب اشا دتسروخ یرادعم دز كم شب ترد نا هدوجوم زور ۱ 3 8

 یر۸ ساع رس هر وه ان زوسلاو هارزو یکهدنتسعم كناهسیک زو رمشب و" ۱ 1

 جد نوتلا كاهسیک كيب زوتوا قاب و یدارویب ناسحا هیاشاب یلعدیس ||



 أ ردشغل وا عينصت ىلاع نامرف هعطقرب خروم هليخ رات ( هنس ۲۳۷ ىلوالا
 1 ` رونلوا داربا هلیقر ( ۱ ) هدناتک لیذ یروص هک

 .یسیلاو هروم قباس نالوا یمدآ ودنک ینامرف هتخاسو اشاب دیشروخ
 اشا د هلکعا هلاوح اکا ینمادعا كنلنلد هو اطعا هب اشاب د هسوک

 شب نوا بویک روک قوجوف یکیا هش رزوا یرب رب و بولا ینامرفو
 قداصو قوئوم لا كناشا ىلع یدک هب هطاابک ار هنسهمرپ لوک ابا مدآ

 "| یلاع نامرف یدریک هه طوا یتیدروتوا هلا دوانرا لاب وط نالوا ذآ

 هلرهبد یمزکیدیاب یزکغج هاب تبقام راهبعق یاو اشاب یلع زعدرد یدلک
 اشا دمخ راشمقیص هحنابط ررب هنن رزوا اشاب دم هدکلرب هلبا دوانرا لاب وط

 ] هدهرصو راشعا هابط هدوانرا لاب وط یعاباو هاشاب ىلع د

 خر اار جر ندا يمد فرا تلا كنانشا لتع

 | هن رزوآ اشاب دع ردشمک وراقو بولد یراهتحګ رانو شروف

 | كرەلد یراکروکیرکید شلاق بوشپاب هنامرف یسی رب كنوشروق یکیا نالتا

 "| هلبباصا نوشروف هسیا اشاپ یلع شّبا راد هح رج ینیدوجو هازج
 | اشاب یلع یقاطرب كنعابتا اشاب دم هن رزوا كنو شلرود بوتلهراب
 ۱ رلشعا مات ینب راک هدلاح یغنیدلوا زواج یناسکس نس بولوبوق هنیرزوا
 ا ا رع ۰ را مادعا بول ەق یدوانرا لاب وط یقاطرب رکید
 ههلتاقم هلسیعابنا اشاب دمو ه هعفادم ځد یدوانرا شب نالاق هدوراشبط

 ۰ ردشلک هعوفو فلتو ح و رج ندنیفرط جد هدوراشیط ردا م ابق
 ۰ ردرشلوا عفدنم یتهش هلا زارا یسدلروب یار تیامو

 ضقن هلا قلراک هتخاس هلب و كناماو یار یرلکدرب و كنارزو ردق هب یدعش
 كندنفا تلاح ۰ ردقو یغیدنلبق لامعتساءوس هت موب كتينماو یقیدنلوا
 نکرچر كحهدا لاقتا هتلود سومان هل و اشاب دیشروخ نوجا یرطاخ

 تا هنسلاها ه رقر هدنلاح لئاوا اشاب ىلع یلنلده هیفام عم ۰ ردشعاب شبا

 رکص نکیشهرب و یار هلب ریبعت هسب نایلوا ضقن لباق هدندنع كرادوانرا
 دن هلا هعدخورکم هلل و و ماع لستف یسیلاها هب رق لوا هلبا دهع ضقن

 ۳ هانکی %



 ۱ هدنیدزا كن ىلع گیل رب نالزار ا را كك هە روع ا

 تما ٤ه زا روم هفرطورپ ندادن رد هروم ااا ارا 6
 ىنا هرباخ هایماسور رکسع نانلوا قوم ندنفر ٠

 كن های صع تیعج یک هدنسهرا هرومو هاب هدا لوا لصاطاو ||

 هدلوالاعب ر رخاوا هجوم كرل رب و رارق هش راص وصخ یسادیغاط ||

 ٠ هنلاح ماحنا كناشاب ىلع ىللد هبت مل هلک ۰ ردشلزاب رلهمان ما ||

 یس هعلق ح رل امدقمو ۰ یدشالفاب ه هنس يکيا یب روصح مایا كناشاب ىلع ٤ ٠

 زکلاب هدندب اشاب یلع هلغغل وا ظبض ندنفرط اشا دیشروخ بولتن آ هلا ما ||

 سأیهرکسع نالاق بونابق رار هلکن آ هدارو بولاق هعلق یهدنرانک لوک ||
 ہلا فرص یک وص ینونلا اشا دیش روخ هدلاح یتیدلوا شک رو
 یرابک هد و رج ا هلا دیعوو دعو عاونا رەردن وک راس وساح هب هعاق نورد

 اطعا رلهیطع و تعلخ و هر هراذاحأق بوق ندهعلق و تاج رکنا رر

 هدانساو یتح بولبغاط یرکسع كناشاب ىلع هتفر هتفر ندنکیدلک هدا

 اقرا ندایشاب ىلع حد كب سالا رادو سابع رهاطو راد
 هب راودنک ندنفرط اشاب دشروخ هلکعا تلاخد ضرع هاشاب دشروخ

 دعطقرر اباطخ هنب زودنک ریدلروی و هرکصو شار و یرایدلر وب یار

 یتیعجج ڭناشاپ ىلع هلتروصوب ۰ ردشلروب قیدصت لب رادصا یلاع نامرف
 رولوا قجهنلوا موجه داشو یدیشلاق هلیعاسنا رفن یللا قرف و

 یغنیدروتوا هدنرزوا كن هناهجتاذلاب هرزوا كمر و شته هناصج هسا ||

 یأر ردنا بانتجا ندموج دوا هلغلوا یمولعم كناشاب دیشروخ |۲

 هرباخم یلیخ هدهنایم بوډا توعد ههلست ییاشاب لع هلیساطعا نامآو |
 صیصخ ندنفرط هیلعتلود بودیک هلوباتساتیاهن هرکصندنناب رج هبناکم و

 . هلیط رش كما تعانق هشاعم قح هلل روی ناسحاو تماقا هدلح قح هل وا

 هنکیدلرب و دنسروهع ندنفرط اشاب دبشر ودنا کیدلو و نابا هنناج

 ۱ اد هی دا تع زع هلوتاتسا توتجند هعلق هلیمد نوا شب اشاب ىلع نیم

 ا لوغ هرف هلکعا راذک 4 هطا ناک هدنلوک هناب هرزوا كلتا تساقا

 كناشاپ ىلع هکوبلاح ۰ یدیشفلوا ابهناو ضرع هتلود رد تیفیک بونلا
 | هدلوباتسا ار ز ۰ یدبا نهر ولا هنیشیا كن دنفا تل ا وک هل وبناتسا

 مین هل سس ال وط لرزوسو و رهاظ یکج هيل وس زوس قوچك هنیلع كنا



 ددا شلروک حرف رابا زارب هدنس ود را رکا سام هل روص و

 ۱ ردشمر و تشهد 4 ودرا هلکعا روهظ نوعاط

 ۱ ۰ هنلا وحا

 اردبا دانا هلیاصع یلیا یلراقو نایصع اموع یمایاعر یماضق هدران
 اب هرکص ندکدتنا هرمصاحم یتسهبصق هدران هلا هنایصع تیعج وب ر

 ءاسشپ 4 هاب و هدنکتا یغاط یلوس هرزوا ققاط بوصاب یتسودرا
 اشا دیشر وخ بولک ردق هد رد مان رلی وقشپ عقاو هد هفاسم ردق

 ۱ یا راشمروشود هیهر طاع لار خسودرا دیانو راشم رشاش
 بسودرا هاب یک رمضح شاپ دمشر یسبلا و نامرف اعلا هت شدا

 ار وقت ولو س ردق كب جوا كنا هکه لب وش ۰ ردشعشرا هتدادما

 . دننیعم كنا بوصم رکتسع ردق كم یکیا ندرادن ردو هیاط یچد اشاب

 ۲ رزوا تاصع تی نالوا هک ربق مین رد کا فلا فاس یاو شرو
 یتیم دوجوم هنر وصو كناشاب دیشر هچرک او ۰ یدبا شمردنوک

  جدهراح هعشپ هدهسلا لکد هلس یرشع كناصع هسلاو بول وا غلاب هکییشپ

 لا موجه هن رزوا تاصع تیعج هللا ىلع الکو تم اشایدیشر ندنفیدلوا

 ۳ شو یرلد زارا هداملانوفو ه راع لوس ر قجهلوا ناتساد هدږلاد
 هسیدلک تسا ر هبابقشا هدر هرکص ندنو و ردشعا رامورات یایفشا ردا

 نروخ بو راتروف ندهرطاح یتسودرا هنا هنر وصو و ردشلیا هبلغ
 ۳ ۰ ردش راغآ یب زو كناشاب

 ۳ ا ا و راو ا اا رادو وصج و اشا درو

 اشا سر ولا ندنشزا ییغیدل وا RE كب نوا

 ار 0 ا یراو تراک ناک تن ییا رکتنع ییدراو

 ا اد اشا دیشروخ نکل شعا ترابع ندرفن كيبشب یعوج الاب هجو رب
 | یی رادقم لرکسع یکیدردنوک هفرطر نوا قلا هراب هدایز ندنلود

 | هنادیم ند هرکص یراهعیفص ولردو كلا ۰ یدرابا رب رګ هدایز هل و
 ۳ 0 ٩ ردا
 ارح یرفدلوا شلورلیا ردقهندش رد رب وفشب الاب هجو رب كناصع

 رکسع هرف نوبامه یاغنود الاب هجورپ قرهلوا شالت "یداب جد هلو بناتسا
 اشا دم هراق نالوا ر ومأم هنلاصیا رکسع ه هر وم بولوا یرکسعرمس

 هاوس تسانمراس دوخاب و هنر وص یتخ هنباو یلتسف یلیا مور
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 6 ۳۳ زا
 فالتا یرتلوا هددرق توبقار ینیراهفرا هنااا راه نا

 هرللدنص كردا موجش یراوس هلغلوا رار غیص یرلار و هتشب ندکدتا
 فلت وجر هلکغا نانسو فیس "هلاوح یتفوح جد 2 لا ۱
 ۰ ردشلع وب هدزکد ځد یفاطر هلکلر ود یرابضعب ندرالدنص و شلوا

 همراق هللا ایقْسا هیمال سا رک اسم هد هسا را راد وط ندرت هدهرص وب

 ییدلواهدکنک بوشا ندرزوایراشاب رک اسع روک ۱
 ندکیجواكنابتشا لصالا ۰ ردشماعا ررضرب هب هیمالسارک اسع هلتمج

 زا هدیغس هرکص ندنا و راسع | ناح هن را هتیفس یتهیش تولوا فلت یسهدابز

 هرللدنصابقشا ردقیللا قرق ۰ ردراشلوا رارف یاشکنابداب بوعروط جد

 ندنرافدلوا شیابف هی هناخرب هددنب رام اا توس هلو لو را
 كناسؤر به هدراه راغو ۰ ردشلدا رانلاب قارحا بولیداشوف یارطا

 رات رفظمو هدلاح تقیقح قحا بولوا نیس و ر دقت ناباش یرلتکرح
 ۰ ردیربغو تمه رثا كناشاب دوم حا

 قلواتی رفظم هناشنو شلریدلب هلام باب لاحرد یربخ تی رفظم وبشا

 نانلوا ذخا ندایتشاو ۰ ردشلردنوک راقالوقو هلک قوجر هرز وا

 ۰ ردشلدبآا طبض ندب رم بناح تام قوجر هلابوط هعطق دنچ

 زوو ۰ ردرلشلا هتجالب زار هلا شنا ییسودرا ايشا جد رادوانرا

 ناسحا ها رادقمر اب وسح هنسهفولع ركع اشاب ىلع هنن رزوا یغلقا

 ۰ ردشهردنوک هتداعسرد یکبدیشر یرادهن زخ هل یسامدتسا یسلروم

 نالوامولعم بوشپ ر وک هلبار وما یایلوا دو ر ولاب هتداعسرد كیدیشر
 تك یکیا نوا یسهفولع هل رکسع ردا عانقا یرانلک مزال هلا یلید ولتاط

 بج وم تکرح ورايا ندندزا هلا لاح وش هّقشب ندقدلروب ناسحا کا

 هب هب رق وق یسهلاخ یلنلدهب هدانلا لواو هل غلشالک | یقجهلوا ترضم

 یتصخر قغ وا تکرح یظفح هدندزا ردق هنعافدنا كندلاغو هلغلوا شلک

 ۰ ردشمر وتوک هندزا بولا یدقآ هسک كي ییاو ۰ ردشلا جد

 هل هلضف شورغررب بولوا نونلا قلقیجوب رشیکیانوا به هرو نم غلابم
 نالوا هرزوا قایق ید یغوج كنسهلضف تولبار و هنسهفولع لرکسع ۱

 قلوا قلجرخ یسهیش و هجرخلبک و نوا یسهرادا كنعطم رکسعرس

 ۰ ردشلاق هراب رب هدد كناشاب ىلع ندو هلا عي زوت هل هرااد هرزوا
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 وه و
 و

 ام هباروا اشا دوج ییهمارد هلا قاک رادقم کک

 نا دوا هد هسلا لکد ند رض و برج باعا شات تب را تولیدنا

 4 ردشلردنوک ندنسهقرا

 واهدابرد لحاس ۷ ردشعنل وط هکنجبوراو هعحهردابنامشاشاب دوج

 رم هلا یراوس زوبجاق ر ځد نوعا قیقشو فشک ینلاح كنادعا

 | لج بب رف كب هنایقشا اشاب دم یدیشلردنوک اشاب دمع یسادتک اشا

 | هدقعاب رس بوزاق قارپ وط كنایقشا قرهقیچ هنرزوا كنهرب بوراو
 | تدوع نامه هدهاشملایدل ینیراقدلوا هدقمراقبح رکسعو بوط ندرایکو

 مرک رلهلک كرهدیا شون قرع ربارب هلیساقفر ضعب نکرولک مزال كما
 تویتسیا قمردلاق تا هن رزوا ایقشا هللا قرع فیک اشاب دم هدقدلوا

 منا كرهلا هنلا ییسدغراق نامه توبمهلکد هدهسیا ربشعلاح هعنم یرامدا

 دنفرط اقشا نکرربدنلنمرخ یتا هدقدراو هنناب كنايقشا بودا نیکرید

 یتسهسلا تولک هن رزوا اشا وو بولیروا هلا نوشروف

 | هرکص ندماشخا هلبا رارف لرهروک یساقفر یني رفدلوا لوغشم هلغهراقیج

 | یسهعا و نوک لوا ساب دوع ۰ راشمهر ورخ یتیفیک هلا دورو هن دزا

 هما هلکعا و 2 رل تتبع ی تا و برج



 رم ردا طبق ساروا دن بوج نا و
 هیزودرب هکر دمزال یراکكينوا لقاال انا . رولوا عیاضكما نان

 نوسلی هلیدبا هرباخم هلبانیدزا هکیلاوا یراریکراب لازم زار هقشپ ندقدل
 نوحا یھ ناب هدر و ردمزال یشاب تاصقو نیما لر ردستقم ك

 یاغود اعرار ردلل وا 11 | رفت ی هطلات رادقمرب هرزوا كا نودو ۱

 هل را هنیفس راحت هد ولک یرغوط هنیرلوص یلواناو زوم رغا خد نواه |
 قددصت ی ۱ ید ها راب تود نو شا لفن اش هریحذآ هو ۱

 هسیا هضورعم تاعلاطم۰  ردشه وا امنا هلام تاب لیصفت رپ تیفیک هلکش

 نان رالوغ وا نام هرفو نصم ° لاعشا تروض قره "وا لقا

 بصذ ییا ب وقعل 7 یرظات 9 9 با دز ۱

 هدندزا كلیدعش هلا ه هلا هیبیغ تاروهظ راجا هدکدلر دشا تئارق

 رارکت هدهسیا شر و رارق هرزوا.یغلوا ت رغ 4 هظفاحم را هلبا تاقا

 ۰ رد مام هنلوا تراسج هلاح ناب و ضرع 4 لاعب

 ا یییدلوا فورعم هلا E بواک هندزا ۳ بوقعإ دعب

 تلا شب دوا كردا نام ییدلوا ردنعم 4 هرادا هلا تع نتگل

 ۰ ردشلاف بوشلرب هدف رطر كنودرا یک هراس نرومآم هلیعاتا |

 رایشابک ولب راشمالشاب هعب دصت هلا هبلاطء یی د را هف ولع کارم هسا ردوانرا |

 ۰ ردرا شلو هدکمتروب حرخ مان هللا لیلقت یتارفن هرزوا یراداتعم د

 || قور وقولوفو یکب هبنام نکیاهدلاحو یسودرا a 0 ہنسنا ۱
 بک ص ندرفن كن رزکس هرزوا كعا ناشیرب یب ودرا وبشا هد رکر ممن م

 نانل واقوس ۳ رشعا قوس رکیدو آ رک یر لا تا هقرف ر

 هدلاح ییدل وا غلاب ه رفت كم نوا قردل وا لس هدهار یاشا هق

 ۱ 1 هن رزوآ یسدبصق قحهرداب عفاو هد SUSE یکاو مدزل ام كن

 ٠ | هدلاح یقیدلوا شلنا هرصاح ین هیزج رکاسع نانلوب نفت ب
 ۱ | دطعق نوآ ید هقرف نانلوا یو 1



 ا كرا ا ۱ نکو هلا 11 ندفارطا ا

 ۱ ار نادا اتم یک راد كد رک ید
 ك_ءد لاج هسیا رونلکو یتکج هب الن وک نوا رفنر كجهدیا یمافوغ

 زالوا جم رولی هللوا داشک لصت یدنب رد هنادنوف هلبا لاحو رولوا

 | یکلنوک رزکس هدب ووق هنغجرافط ینکجهب كلن وک رشیکیا رکسع هسا
 بوک مزال كلدا باصعسا هناضج و رداح زارو كلداکو  هراربک راب

 ۱۰۱ نارز الا ردو يراك ردق كب ییا لقاال نوا كنوب

 رویلیروک یرقدلوا رغال كن راریکر اب نالشکپ وط هکیدل اق ردقوب

 لصن هسیاو رولاق هداروا رپوط هسیا رروط راربک راب هدرب برصرپ
 هیهبم السا رک اسع هدراهوا اغلا عقاولاف رولي هنلوا راو

 درادش ردو هدرارب برص نکلا  رویمهلایط هیراوس صوصلنالع

 رب قلنامرواو برص قوچكی هيا هدورلیا راروسناسیط بونل رک
 شما راز برص ته تالتعاس زووا یدش رد هرومو راو رادش ردو

  یمافوغ ند بهرلنو رویلیر ورخ یغنیدلوا ایم شا ك زو ترد چوا

 )ردا اغوغ نوجا هفولع هسیا زع رکسع دوانرا مز ررویدا

 اثما هسیا رارولاق جآو راردیک بوشواص هديا زلرت و یراهفولع
 دعت ردقنره رکسع كي نواو هدر  رارریویک هنفرط نعشد هلهجو
 1وا رول وا هدنسهدار كب ید یرارادقم هدلاح تفیقح هدوسدنلوا

 س هظفاحم و طبض كن اد رد قحهللوا مفردق هبهروم رکسع راد و

 تاو رو اق یسهقرا كنودرا هدردقن یغنیدلوا هظفاح ررو . رعشلی

 راکمو یشابباصقو یتیما لزنرب هذهةلاخلا رولوا بحوم یغلناشیرپ
 الهر وم یدام كن هملع تلود ززجاع ندهرادا ینمرضاح لاح راز قو

 زالوا طبض یکی زوتوا هرکی هک لوا رکسع كب ناسکس الوا هسیایعف

  هدیولاتوت اقشا هکر دلتا تکرح یزواج یسیقاب بولیغارب هنس هلنفاح رال

 هدا رولیقارب هرکصندقدنلوا طبض رر هسقو راهلوا روبجم هنایتسا



 هاب لا ارنا 4 هژورپ و ی هنس هدف بس رار رو و لقت ر و
 فرطرب یس اف لنلد هم ز ونه تقولوا ۰۰ رولر وتک هس :هاکودرا

 7  یدیشمالوا ۱

 یک دود روک تولا نده ا وار ط يک ماکت رک ذلافلاس افشا 1

 هراب هراب یکلغوا لهسیا زاجنآ یتسویف هعلقو هنارا هاو نار ۱
 یهعلق نوعا ا كنلع وا نواح هرابمب هل رلغا دفاخا 9 زردی 1

 هنلا ایقشا جد یسدعلق سقدروک لرو قرەلوا ر وبحجم لست ||
 ۰ یدیآ شوق ۲۱

 نوسروط هلل وشتکرح هفرطر الاب هج ورب هسیا اش اپ ىلع یرکسعرس هروم |

 هش رب رګ رکسع رادتر ندنغیدلوا یرادتفا هنسهظفاح ڭا وم نیدزا |ا

 سويف لیخرب هملاق نداسشاب دم هلبا اشاب ماربم هکوبلاح بونی روک مو زا |
 لاح رد ندنغیدنل و هدکلک ځد ندفرطر و ندنغیدلوا یرابشابکو لب دورا ق

 هدنفرظ نوک نوا قرهنلوا اطعا یسهرک د حرح هروکد ن رادوجومو دا 1

 رزوتوا هرفنره هب رهش ههنمکح كنقولواو ری رحت رکسع هدایز ندکی نوا
 هلیسهفولع رفن رشپ هنب رایشابک ولب و هفولع شورغرفرق هنب  ررادقا

 ما لرد هسا زرکمزال كفرت ننن غ هدزارز
 لدن یدعت مخ تولی را و ییدیعت ر نع نان ز کلات ندنهدل وا یشاب باصق

 ینیدلوا هدکا کارت هرز وا كلرب و رارب هللا هفولع هدورلیا هلبا طب

 ۱ ِ هب رکع ِ اشا e ی ا ا

 هب یلاع باب یدر و وا a هه روم هلا ۳1

 ه رز وا كا هرکاذم یسارجا تروص نديك یا شلتا ضرع سد

 0 اس دو و

 ۳ زن مالک اشا قبنش نالوا هو رح و قطن دا ر

 هلبا تئیهو لاح وش كردبا نای و طسب یب راهصقو اش اب مار و



 < هاب ه لسم *یاها هرابحب ۰ راپدلیا ماصتاوموسم هن رزوا یلاهاو
 ی و یدلوا دید دراز یک هللا مابق هبهصفادم زسهزاج بوبط
 او هدنسهن نمرکدیخد مالسا لها ردق زویج وا یدلاق بونایق هدنرل ناخ

 ۰ رایدتا نصح بورک هب هياط كوي
 ۱ انسان تاو اراد نوک جوا لااتر لاسو
 رکذ هکر ایدشا ارجا راهلماصم هنایشحو هاب وا هدنشح م السا لها

 راد معت كن اية شا یاس ۇر ضعب تیا ۰ رولوا نورد ملا ثعاب

 . ناعلسالاب مالسا لها ثانا وروک ذ كب ردقو قرف نانلو هدرهناخو هیاط

 یفجهب راقیچ هنناج یلیا مور یسهلجج ندنفرط ایقشا هدنرلقدلوا میلست
 ردا كب ن الوب ص الخ ندنرلجما نکیشلرتسوک تیلست تروص هلیدعو
 وجو هله ۰ ردراشمل وا فالتا هدهن ایشحو تروص ررب یژنکا بولوا
 تكیلماک ینایعا سودروک ضرغل زکلاب بویملاق هنسک ندنلاا ناکراو هدلب

 ۰ یدا راشلعارب تایحر كس دجا یلنورف هلا

 قش هل هنا شح و تالماعم یرلکدتا ارجا هدنفح راپ رد هیئت و یابقشا

 قارحاو جارخا یراولوا هلبا رفح ینغلرانم مالسالها بویمهدا ردص
 || یزلکا كنسيلاها هحاویارط نالوا تلایا رقم لصالا ۰ ردراشما رانلاب

 هدنقح رنوب ۰ ردراشقبک ب ولوا وحج قرهلوا رودفمو مولظم هلب و

 ف لاکو ترشعو شيع هجرد تیا یلاها وبثا کرد كی فسوب
 | هنسهلارام ح ابم هدنرادنع تایهنمو شحاوف عیج هلا ترشابم هر وعفو

 ۰ هارز ۰ ردراح 7 تاب وقع رمظم هلصمراو

 | لثام هتنناسفنو قافن ییک و لفعیال تسم ییک هلا تیعبت هن راسوهو
 ا !دعام ندنرادیقت مدع هنکرادت رام تام رول واجد هلتقو هل غلوا

 دارت نوکب نوک قاقش نالوا تم زه مزلتسم هدنراشب یلاهاو یرکسع
 ۱ ` یی < ینا هدلو
 ار كناعوا نالو هده وا رط قرهلوا نهر كنغوشاب هبام

 اا حلاص ماقمتاقو كن رامرح اش اب دمعو اشاب دیشروخ هنن رزوا

 ا ااو روکد امجندک اعا جو لا ان الف هرومو كن يطضم

 ردق یا ترد رانو ندنغیدلوا شارب و ناما هلب راناج یروق هرف یدب
 دبشر وخ هلیسهطساو یسولسنوق اکنا تب ولاق سا هدنلا اقشا



 تروشم نمحا دقع نرو كب لم lT و ك لنس
 یابصو ناوک را لر و ن ااا دشروخ درد سر اکد لیا 1

 هنعع یر ولناق ید تتکلع هل ر کس .دوانرا روک ذمو قرەلا هب هنر وآ

 4 هرداب نده بک 4 هزورب و نانو هداب رد لحاس لردا كنج م هریو

 یس هفاسم تعاس یکیا نوا ههل وا رط و نانل و هدلجاس تاذک دوخاب و

 نانلو یباتماق یلاو هدهسبا راشمرب و رارق هکمرونوک 4یلوانا نالوا
 هب و قخملوا هب وش كجو دادما ندنفرط ا وا

 هد کولا < یدسلفا منام هنسارجا كرارقو هارهبد تا

 ندهعلق هرصهرا نامه ضعب ندنغیدلوا شمالاق یثرب كج هيب سل و
 قمردس قرهب راج یش زارب ندنالوک ۳ كاتشاو ردا برحو ح ورخ

 سیب
RE TTF 
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 سس
 یددع كناعحصت هلکمر و دیهش رشب رحوا هدشفبح ره نکل ۰ یدرردا ||

 ۰ ىدا هدکلک روفو سی همالسا لهاو هدقلا زا ||

 نالوا شراب هد ده وا رط هد واک ندرل 4ب رفو هبصذ حراخ الاب هحور ۱

 ها ایقشا یاس ور ًایفخ و وا سوم توقا هرالاح و یژک | كمالسا لها ۱

 ماط مخاط یلحو نخ ردنا هلواقم هرزوا قع وا ناکساهدنراتکلع و هرباجم

 ا . رانا و لافغا یرانا هسا امسا * ۰ رایدل وا ردنک هندن اح یراتکلم ۲ ۳

 ید ندقرطر رار هلا مازعا هنسناح یراتکلع قرفرلاب مدآ رادقع 1

 دالواو مادعا ین راودنک بوصاب هدلح ررب یرلنا اقشا یرلکدلیا بترا

 تولوا وع قرهلوا ربا ندنر را رهراجم# و و هدکعا و نام

 راشو لا و ی و ا 7 اقشا ا ف ولا راچا 1

TEلات لق هنلحاوس قلدوانرا ندارواو هنسهلکسا  

  تکرحو لقن هلهجو و مالسا لها ندنرفدلوا شا هلواقم هرزوا قفل

 نالا م و رم یس درک رس یزکسع دوانرا ن رکیا هدقغالرضاح هرزوا كل

 هجول رک هلا اقشا یاسور هرزوا قم هح الس تع هاب راح الس جد

 یسهنس یدب زوتوا وبشا هلمجو یرهلواتم ندنفیدلوا شعا هلواقمو هرباخم |
 یب راوبق هعلق رادوانرا یم دخ ل وک هه یحنوانالوا ام مو كنم رج

 لود ابقشا ید ندفرطرب هدلاح یرافدلوا هدفشیچ وراشبط لا داس



 ر ع نیدلوا ا  هارفوب کل ۰: یدرولپ زا
 دوروهندزانوسروط هل وشكلي هدا هرادا ودرا اشاب ىلع اک رش

 1 ا یادش )یراق و ر و کن دنفیدل وام ولعمیفیدلوا

 ۴ اموصكنەراد هلن ااطعا شوغز و یکیارب تاسطا یلع هج رشیک وقرەلوا

 وصح هدرا هعلقو ریعس یهر وم ودرا و نا ۰ ردشم)لشاب رویبج

 ي ا رل هعلق یکهدهروم 6 یا ۷ یدآ كج دا ا لسم نالوا

 نالو تلابا رقم دعا ندنراقدنل وا ا یزید ند هرخذ

 ۰ یدشمک هنلا اقشا هحوا جد

 كناشا دمع یمالاو هروم هرز وا یعددنل وا ناب هد رع داخ داح ةکتوخ

 :رهش ندفرطره ایقشا هرکصندقدلوا لخاد هب هجا وارط هدنلئاوا ینابعش

 . ندنرورم یآ شب نده صاع یادتا رایدل وا زامروح وا شوق هلا هطاحا

 ۱ ۰ ردشلوا راتفرک هبایقشا تسد دیها ونا رط هرکص

 ا اشا دجا شاب دالاص نالو یسیلاو هروم هدعبسا رود کلب وش

 ۰ ید لکشم یلحهربخذ هارو هغل وا درع ندالحاس طعف

 سالا هد رک رم تولوا سوفت ردق كشت یسلاها هحرک او
 دیمم اغا

 راوح همش ندقدل وا دوحوم جد یرکسع دوانرا ردق كم یکیا

 اشاد هرز وا یییدنل وا ناي هدالاب و شا اسلا هارو یسیلاها یر و

  هخ ندننبدلوا شک هارو هلرکسع هصبا ید كب نطصم یسادتک
 ۱ دبا راو مدآ رات وط جالس یلاهدابن ز ندکب یکیا نوا قروهل وا كل هبلغ

 دن افا خاص یسادنتک اشا دیشروخ هلا كم طم هبلا یموم نکل
 1 تکلع ردا تنا رس 4 یلاهاو یرکسع تانا سقت نالوا ور

aرح هفرط هره ۳ ۰ یدشعسود  

 : یدشع روئفو ساب 9 اب و کیف ندنکهالبا تد وع ارساح و اماخ هست داد |

 لوب هداروا ندناکرا یتلابا هزاوت و ی و و دما وبا رط ثالدیبع ما



 اردا لاح 0 ا و و دن دبشر ا

 هناا كنب راص وصخ یتیما لزأو ها ندیلام باب ٠ یدی ڈا اجر
 دشروح ۰ ردن یاس همانا وج ولبروا ییسوا هدنل و یغج هلیقاب

 قرلوا دونشوخان ندننیبعت رکسعرسر لقتسم 4یلاوح لوا هسیااشاب

 تاسعصت هڪ راشدا نوسروط هل وش تنواعم هلکعا باقزنسا ناشا لع ا

 یتح ۰ ردشعا ثبشت هنابسا كمر وشود ندنلود رظن یاو تدرتسوک

 تحارتسا تدم زارب 1 رومآم هنتیعم اشاب ىلع اشاب دم یسلا و هروم ]

 ۰ یدشلیا توعد هنسودرا هبال یا اشا دیشروخ هلسهناهب كا | ۱

 یسهیلح تامولعم هد هسا او قاد هداول هحرک | اشايدمت ||

 جد ریست ی و و هدنلیعم ودنک كيا نوسلوا اتقوم اشا ر ىلع هیبسح قل وا

 ییاشا دوم یلهمارد هرکص ندشاقا هدرهشکی ردق نوک یجرک اشا لق

 فداصت هاشا دج هدنس هلح رم هخاتج نکردیک هن د زا باصصتسالا

 تنواعم ندنفرط اشاپ دیشروخ هنسودنک ارظن هلاوحا قایسو ردشطا
 هندزا هلا اشاب دو اشا ىلع هدعب ۰ ردشم رلکح | ینتفج هیفلوا

 زکدقا قبسا ندناربمریمو اشا ناما“ ربزو یسیلاو ساوبس ۰ راشهراو

 قبسا ردصو ىلع نیهاش فرصتم مروجو قیفش ىلع یظفاحم یزاغو
 یلساوط هلبارلاشاب د یساذختک اشاب مارهبو شم یکی اشا دجاز

 یتسهریاد هدکی الس ځد اشاب بی را دجا ۰ راشلو هداروا ییاغا نا
 ۰ ردشک هندزا هدنرورم زوردنج هلبعیاوت ردقناسکس ش ك ردا ےہ

 هدهسیاراو یکل هبلغ زارب هدنشاب قرهلوا ندرادنقا باصصا اشا دو

 .یدزمهیلسب رکسع هدای ز اهد عیطلاب ینبم هنفیدلوا زسبصنم هدانا ل
 یتوچ الصاج یبصنم هدهسیاراو یتلانا ساوبس هدف اشا نام

 دی زج نالوا e فس ودنا 9 هر ید

نا رس ا ها ی رب ۳3 ۲
 ا

 ۱ ۰ راد كنا 1 زحام ندهرادا ی ؛ راودنک , قد

ا كناشا لف لمس یرکسع رس + هروم
 ىدا ترابع دو یسودر

۰ 



 ۳ هب اب و هروم ست ردررح هدنح را یدنفا دعساود

 لک یعیاقو ضعبكنب رافرط هيل ابو هرومو یلاوحا كن رکسعرم هروم $
 اشا ىلع دیس قبسا ردص نانلوا بصذ یرکسعرس هروم الاب هجورپ
 ۱ . قمراقیج ع نه راست و یم طا تک رح ندنو ر هرو هدم رع لالخ

 مدقا ندن و هد هسا شا مازعا رارشابم مدقمو شذ رایدلر وب هر ز وا

 ا ضعي و و هنتیعم اشابدمم یسیلاو هر ومو ا هاب هلیلبعم 3

 2 e دا را هما و راک حال لا ونک
 || دورمو یتلرغا كراوکرب وو شمام هلک وریک قرهلوا هتسخ یھکو ح ورحم
 | | یرلباوج یغیدلوا شمالاق ید هبلام تردق هدیلاها هلدتهج یتژک ك روبعو

 | عاناحشو تتوتب هصکرر هدراضف یقیدارغوا اشاب ىلع ندنکیدلری و
 ارو رشا تمدخو هغو و هلا یک ارزو راس و تعا هکحهب و

 هطروارب ویج تع و لبلد نالوا یتیعم دوجوم ك ردنا تدناحم ندنذخا هراس

 1 هلاحرت قحالو قیاس هدفدراو ا رک هلا یسک وط یراوس

îنانو یرادزتفد ریشکب و راشاب دوم ییهماردو قمات ىلع  : 

 || زونههنهاکودرا نیدزا هرک اذلایدل هللا یدنفا فرام قبسا باتکلاسسر

 ا دزا هلا لاحو ندنک و دیا شمافلوا نییعت یشاب باصقو یتیما لز
 ۳ کاک توس هدنتسرادا كنه ركع تاست هدقدلراو

 نیم رتلم هلک كب یمرکب و ندنناکلتفح نواه كالما هلبک كب یعرکی

 اتشاب یلع تیفیک ككرهلب رپ و رارق هنتر هربخد هرزوا تفو څار ندنفاط

 | قحهنلوا رادنو نییعت یشاب باصفو یتیما لزن و اما هلام تاب ندنفرط

 ۳ ۰ ردشنت واامدتسا لرو لاسرا هقارادقمرب اب وسح هنر هقولع كرکسع
 دیشروخ یرکسعرس هبناب هدیلاوحلوا هد هسیا رکسعرس لقتسم اشاب یلعو

 تلاحیسادک وف ًارهاظ كناشاب دشر وخو یدبا هدا ز یذوفن كناشاد
 تلاح ییشیاره هدلاح تعیقح هد هسا یدنفا بحدیعس یرادرهم كن دنفا

 یدیا هدکلیا تکرح هلتراشا كنا ید اشاب ديشروخ بودا ما رتلا یدنفا

e 
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 رهشیکسا هنسهدهعو بصن غ وبشاب اشاب ناف وبشا هنب رب كنا هلغلوا
 4 ردشع وآ هح و یاس 1 :

 مظنت یلاع ناوید هرزوا داتعم ینوک یلاص یتا یبرکب تنالوالایداج |[

 ید وا ملست و میسه هناور اعضا هلا حارخا یجاوم ) ع ( و

 هدازېشمان لر ندا راب رهس اب بلص نکیا هی دب تعا هرکض ندناودو ۱

 ۰ یدلک هاد | ح

 مرسم هدششعم ساب شب ورد قیسا ردص نالوا حاطا ریما و یسلاو ماش

 ۰ یدلرب ویناریم ریمتر هدنابعش لالخ هباغا میهاربا جاا ندرلیشاب یویق
 نالوا ندنلسف اع یی میس هد امج وت صعب ناشوا ارحا هدانا لوا دن ۱

 ید یرافاصس دیجو هکتو هباشاب ىلع دیس یرکسعرس هروم لایا هروم

 ۰ ردشُع وا هيج وب هب اشا دمع یسیلاو هروم اقاس

 فتح هدانناو اشاب یدشر دمع قبسا ماقمماق نانلو یظفاحم هیفوصو |

 یرس معلس یفرصتم یاس لیا جا یغلظفاحم هیفوص هلکعا تافو هفنا

 یرلقاس یرفن اکو هرقنا نالوا لحم نداشاب یدشر بونلوا هلاحا هباشاب

 نواس یا ود الا ورا هرز وا قفل وا هرادا هلا رسلم ناک 6 جد

 هباشاپ دمع نالوا رومأم هنن اج هروم قرهلوا یرکسعرس یرکسع هر

 1 ردنا هیحوت

 هدقدل وا یامردص مامی اق اشا یدشر هرزوآ یعیدنل وا نام هد شام دلح

 لذارا "هودنلاراد هدنح راخب یسوبف دجماب و انتعا و تود هنلاوحا تكفانصا

 را ظنا: هلک اشنا فرش عماحرب هش رارب هلا مده یراهطوا نالوا
 هدلاح یدل وا ندارزو نادسنفراعم اناذو ۰ یدمشلوا لوبعم هال 0

 تبح زارا هبهیفوص تاداس قرهلوا كلاس هه دننشقن تش رط

 راز وس هدنفح رادهناکتراو ممط طعف ۰ یدا ترس شی ورد تاذرب رلبا

 هرز وا یعیدنلوا ناب هدنسهرص یچباقو هّساس هنس ۰ یدرونلپ وس
 هد هيهات وک اشابدیشر یرادهنب زخ اشاب ورخ نانلوب یماقماق یلا و هیهانوک

 بود ارجا یہ یلاع ما ہلا ماد-عا هجزس هدب رع یاشاب یو نانو

 سا غ كمر و روت شا كناشاب رات هدهرقنا قدا شاب یدشر

 كناشاب راتشو بوراقبج اغوغ ؛ردا موعه هلارکسع هنسهناخ دصفنع

 "اما ودیدل وا عياض هدلاتف یانا بو رشا عو ندند وه و تاعص رم



  E VN SOE ANو ۲
N NY IEA A 

 ۱ نرادص لوطاا ۰رلیدتلوا ین a می ر لا وا ید

 دالس ردم راک قلشاب ےکحو هب یدنفا دمشر دچا هداز یدنفا هادبع

 هد وا هبحوت هبیدنفا دیعس دجع هداز یلکر دن تزبط

 کیا تافو هداتاو اشا ردنلق یلشعرم نانلوب هدنسهظفاحت یسهطا شوق

 هاشاب دیشر نطصم فرصتم كيالس اقاس نالوا زوم هتماقا هد هسورب

 ۰ یدنلیفصی وفت یمهطا شوق هلبترازویاهسا

 هدنتیعم اشاپ دیش روخ یغاحضس هینای ینوک یصشب یمرکی لرخالا عی ر
 ۰ یدلروب هیجوت ترازو هسراپ هباشاب نور ورع ندناربمریم نانلو

 | بناح هیجوتتاب هبیدنفاتلاح قلیحناشنینوک یحندب یمرکی لرخالا عیر هنب
 ۳۳ تناح یدنفا تلاح ۰ یدلروب نیبعتو بصذ یشایشواح جد یدنفا

 | هفرطرب هدیولوب یتسهراچ رب كنا هکرونلوا بچت نکیا یناج مصخ كنيدنفا
 0 هشیار هن روشالوط رود هدوا رردتا لزع ینا هرصهرا یدمهدا عفد

 | هروک هنفیدنلوا عاقسا ندناوذ نالوا شعب هتفولوا ۰ یدیا رولوفوص

 | هامرم ید كندنفا بناج هدد تاصوصخ ضعب هناهاش تاذ

 | تاریاخم نالوا عقاو هلبا یشاب رب رب كندنفا تلاح ۰ شعا راروص یار

 r یسراخ نخ هلا نواه نیدام ید كنندسفا بناح ًارظن هنس هيف

 ۳ ۰ یدک دختر مزلآ راد همسفر اخ نکل شعا راو

 ۲ هلغ وا لاک ا نوامش نوبلق نالوا اشنا تسدرد هدنضوح همام هناسرت

 | «یدلرپدنا هارد هدراتخم تقو ینوک تبس یصتلا نوا كن الوالایداج

 " | ا لزع یدنفا صلخ خاص ینیما هن اسوت هدنشب یمرکی كموقرم هامو
 | یتراظن ها وط بونلوا بصذ یدنفا دیعس یرظان هناحشوط هنن رپ

 ۱۱ لدصکت یناما رکو هباغا دجا للغاط روفکت ندرابشان یوبق نیما ك رک
 ۱ یدل دا هلاحا هکیدېګ ندنوا هه ناود ناکجاوخ یداماد اشاب دجا

 1 قادفب فس رب لا لزع انا نیس یمافا یرچکی هدنففس كموقرم هامو
 ا غا نافع یاب یرغز لیکو كناغا ناک یمادننک لوف نانلو هدنن اح
 ید 3م دو اما نام یمادضک لوق ۰ یدلوا یساغا یرهکت

 یکسا نالوا یسیجهخرچ نادغب بولیروب ناسحا یسهبنر یقلناربمریم
 1 توف اشاب خاص رزو نالوا ینرصتم یغاصس یکوا ناطلس رکید مان رهش



> ۲۱ $ 

 هبنرم یغیدلوا لباق هلبا نظ نسح نالوا هب رومأم هن هلی هسلوا علطم ||
 قل هلا هیهلا قالخا ۰ ردشافلو هدنما نظ ء وس بودا لی وأت |

 یبنو فورعلاب ما هدنراظعوو سرد اا نالوا عبتم هب هینس تنسو ||
 هنسکرب هللا هبلک "هدعاق ابایغ رک و اهاحو رک یتسهضب رف رکتلانع ۱

 نالف بو دا ر رقت ود رد و یسازح كنا هساشدا هنر هل وش ||

 مظع نأ رق قايس ۰ زا ص نییعت ود شايق هل و شا هلب وش
 هشياب راماف ۰ ردهلبوب حد میلستلاو ةالصلا هيلع ع رک ین بدو

 بودا هلماعم هنتسکع كناتنبط فاتص رانادان نالوا هشیدنا سالدنو

 زاب یتعط ناهد هلبا صحو مسا نییعت نوما تعفنم رجو ترهش بسک

 لیصح هللا كایوک قح هدنس سان ماوع نالوا زغم ی یا ید

 اوعیطاو ) نکیا عظع منا نعطو هتطضت یینموم داحا هتشیا ۰ ردا زاشا

 تعاطا هجوم یلیلج مظن ( مکنم سالا ىلوا و لوسرلا اوعنطاو هللا

 ۰ رولوا منیص ءوس هد هب مهن عینشلونعط هرعالایلوانالواضرف یرما

 سما هدننکلعریبدتو هدندرما مالا یلوا هرزوا یاب كماظع ن رمسفم

 بجاو تعاطا هن ید هلت ردیلد ردیف هنسف یکیدتا ارحاو

 یأر ود ردیلکد ردیمان ردتان هلا عطاق صنتعاط تیضرف ار ز رولوا

 یاد راوست كنافرع و لع ةبلط لصاحلاو زامهلوا ضراعم هعطاق ددزتم

 دوهع كنراتضح هرس سدق ینارعشلا نجرلادبع سلا ما ا مامالا

 كرانانلوب هدراکرس هرزوا یراقدروب ررر هدنماهسلا تاضوبف باتک مان

 تمادن هنایصعو بونذ نامه بویغلوا نعط زامالکا رالکا هن رروما

 عاوا لئا روصتامقوفو تحارتسا تهج رهزا هدنس هاس هلا رافغتساو

 راسو كننراترضح مالعلا كلا هللا هدبا مالسا هاشداب زیغلدلوا تمعن

 ان لبا ریلناب رکذو امد هن راترصنو دیأتو تمالسو قیفوت كنالک و |
 تاوفه نموانشفنا رورش نم انظفحا مهللا ۰ ردتمذ ةبجاو هب هلج كعا

 ها یا هال

 هدنس هباس یدنفا تلاح یدنفا تعا یلوطانا ردص و یراب ریش یابطارس

 یدنفا قطادبع یردار رک و یسودنک هلرگ نکس یاب ےک

 هدنابحاصم یاننآ هسلصت ره قرەلوا راتاذ ارآ سلجم و تبعص شوخ

 یسیکیاندنرافدلوا شءهرجاق زوس ندنرازغاهدنفح یدنفا تلاح ب ویمهنایط ||



 ر هعطقر و نتفرف هعطق جوا ندنلئافس ن وامه یاقتود هدانناو

 | یراهنکترصم هعطق کیا نواو رازح هعطق یلاو هوتسا هعطقر و

 هنادوبق قبسا هن رزوا یرایک سلبارطو سنوت نالوا شلک هسودر

 یرکسعرس یرکسع هرق نوبامه یاغتود بونلوا نییعت غوبشاب كب لیلخ
 | رادقمو یرکسع یعیدلوا شلو هدکعاو شا كرادت ییاشاب دمع نالوا

 18 ۰ هروم نامش بوبعد اتش سوم قردلا ربارب هلبا یاو بوط اک
 اب فسو یزوریس یظفاح هرداب و شا حارخا هنلحاس نوتمو تع زع

 راعشاو ما یسغلوا تریغ داحالاب هنلیکشو رهف كنابقسشا مربا اب هلا
 ۱ ۰ ردشش وا

 ضعب یدنفا قیدص دم فارثالا بیقن ندنراول هاب یترادص یلوطانا

 | فن هنوف زرو لزع ندنفیدلوا ردا ضارتعا ندنزوب تحت هب الکو

 | یدنفاریفناوبا یسیضاق لوبناتسا اقباس ینوکی جتوا تلوالاعب ر هنب رب هلا
 اد . یدلوا فارشالابش

 | ریست ییدلبا یدصت هدنش رش مماح اف یدنفا دجا رک ندنپسردم

 1 هشود ریادن ح راخ ندنس هفیظو هدرا سرد هدم ته رطو یواضب

 | ندنکیدکهدا راسنجا هنهوفت رازوس یدّوم ه ولف تدشن هلا ضارتعا

 ۰ یدنلوا نن هکر هدرفص رخاوا هلبا هيلع تراشا حالصالالجال

 هدننعض یسهداما ای وک لبا عاقجا هدعماج یکی هبلط رفاو هدنیفن موی و

 هدنفو كزات هل و تونلو هدنددص كمر و لاععرع هب یدنفا مالسالا حس

 سرد هل.ساوا نا قح هلوا ادعا نیا بجحوم هسا تبعج هلل وا

 تعصن ا لاسرا هدناسا ضعب رکیدو یدنفا دجا هداز کو
 ۱ ۰ ردشلدیعاط یراتتعج كرەل ردنا

 یراقدروب ناب هدقالخا بک كنتارضح هاب نافرام هکر د یدنفا دعسا

 دسحودقح نالوا بحاو همالعا یالع صیصخت همالسا لها هرزوا

 ۳« ندهلدر قالخا اوو و 4 El ابر و تو رکنو



> ۱ #۶ 
 یتج لب روب ماکب هلبصتم نایاش هنناش هدنعوقو لو ا ۳1
 ۰ یدنلبق زاعشا هتسودنک |

 نخ ندنفیدلوا هدکشنا عسوت هجک دنیک لالتخا ند روهش هدهکافسا |
 بوراو یسادضتک هلبقلخ یسهریاد كناشاب هّلا فا رب زو یظفاحم |

 دراو هتداعسرد هحدقا یربخ یرافدلوا شعا هبلغ هبایقشا هب راحمایدل

 ورو هتیاخ هلردبا تیمج یکن افا سا ابغا ۰ یا وا |

 یسوشف اشا فب رش ر زو یظفاح هدنف ندنر کدتا مايق هعیبصت ییرافرط ||

 ناربمریم یظفاحم وعر بوراو هبوعر سفتلاب هلبا یرای ركب ولرب و قلخ | ۱
 یني راتیعج هلبا ماتقاو موجه هنب زوا تاصع هدکلرب هلا اشاب نا مشاه ||

 هلوبناتسا یالفالوقو هلکو قاریب قوچرب یغیدلا ندرلنا كردبا ناشیرپ |
 روج ولات هرسنارس دننسودنک لوصولا ډل :هدرفس ناو 8

 ۰ :ردشلزون ناسحا يلع هک

 شاب ویانغتسایسیج زاب و وقناب هداز یک اهلاق یناجرت نوامه ناود قبسا |
 هدندایسف مور كرلن و ید رات وا یه سصش امدقم هکی روب یرادقوج ۱

 قردسشلوا مادعا هد ه رصيف د یجوا هلغلشالک | یتیدل وا یرللخدم ||

 هدنهاکشی نواه تاب هدندورو هلوناتسا هدرفص طساوا یز چ
 هد هسيا تاذرب ندنعاصش باضصااشاب هلادبع اب رد نادوبف ۰ یدلدبا رشت ا

 لزع یتوک یجب زوقط نوا رفص هلتهج یغنیدلوا فقاو هبه رع نونف
 نوام ةنادوبق یتلابا رازجو یعلنادویق اب رد هلترازو ةر قرهشوا

 یعاصس اغ و یغلطفاحم یزافو زکدق او هکب ىلع هداز حوصت یدوبق

 هظفاحم نیشن هعح هدز وقکب د بولوا قرص یعاعس تحاص راصح هرق

 یتا س بحاص راصح هرقو هباشاب اضر نسح دیس رب زو یءهدنراد نالوا |
 حارخا هبهرف اضتفالا یدل هلا نوامه یاع هدو هناشاب لا دبع هیلاراشم

 ل هسع ۵ رف كنوامش یاعود هرزوا كعا هدنام وق ا قج هنلوا

 هجو هابشاب دج یظفاح یزانو رک دقآ قیاس ید وا ا

 ٤ یدلروی ۱
 نالوا شعا رارف ندشاب a ىلع یلنلد هت نالوا روصحت هد ها 3

 یاربم رم هر شرت اب ل رفص هک د و هداز هفو 1



3 
 رات رفظء نالوا عقاوو هنکندلبا هدیشک هجا وب هتل ود رد هللا ضارعتسا

 | ناود هلبا قالوق تفح زویکیاو رلهردناب یعیدلا ندابقشاو تارب رح راد

 | ندهروم ورندتدم یخ .۰ یدشمردنوک هتداعسرد ی یدنفا دیعس یتاک

 هدرفص لئاوا یدنفا دیعسنکیا ردکم مالسا لها هلتېج یکیدمهلکر خرب
 | تبثونم بجوم یتمدخ كناشاب فسوب كحك هل راربسخ تی رفظم هل و

 هحور دنسودنک ةافاکمو هبدأت ندهن زخ بناح لدن ا ها وب قرەلوا

 ا ۰ ردشلروپ هیجوت یتاصنس یکیا ولامن یلبخ الا
  هدنسلحم هلاکم نالوا عقاو هلیسیچلبا هیسور امدقم كيدماح باتککلاسئر
 | كعاه وسن هلیروص نوها ییشبا دودح نالوا هيف ع زانم هدنفرط یلوطاا

 ا وا بلا لام ر تروم تورا زوم ةرزؤا

 | هنسیجلبا هبسور ندنکیدلک مزال قغلا وریک یزوس كنا هلتمج یغیدلوا
  هساویسو يلزع ك دماح یورک یش هلرفص هرزوا قمالاق مالک رادم

 وکو باتکلا نبش ز یدنفا قداص یچهرک دن لوب هن ر قرهنلوا ی

 یدنفا یبط دم یبناک رادحسو یسهرکذ ت ویب یدنفا حلاص یجب هرکذت

 ادعس یدنفا یدشر دم یسیجهرکذت هعلق لوک اقاسو یس هرک ذن لوک

 - ردشلوا یتاک

 ۱ قرت دعتسسم هلب وا بون روک لابقا رثا هدیدنفا هل ءاطع یرظان اط رض
 | هلغلوا ندنساضتفا یکلسم كندنفاتلاح هسیا قهروا لوب كناوذ نالوا

 هلا شیار قوج یسحه:اکشو كا ندتنطلس ترف اه س ن “>¢ نآ

 جد وا ی الم u 2 "ٍِ ییاف اا یرظا تاهم

 ١ یرظانتامهم یدنفا ناعلس نه رک دل لوس قبسا هنر هلا لزع هدهرصو

۰ e بصذ 



 صعب شا ىلع ین )د هب بولوا ندنهوجو هبناب لصالاق اشا وس ۱

 كن وشاب یتکیدلیا دصق ءوس اکا قرلوا رعشتسم ندنآ ییالوط ندنابسا]

 دوا شعشود لیخد هباشاب یلو نانلوب یفرصتم هلاحرت هلبا یماسحا
 هيا اشاب ىلع شعا امدنسا ندنردب یی وفع بودا ادفتک هنسودنک ینآ |

 ثبشت هشادعا هلا هیفخ طداسو ضعب هدلاح یکیدلیا وفع ارهاظ نا ۱

 تلاح ۰ یدیشقیک هنناي كکب دوج یرظان همارد كب وا ندنکیدلیا |
 بلحهلوساتسا جد ییسکیا هدهرص یکیدشود هنهلع كناشاب ىلع یدنفا |

 هلترازو هر هنسهدمع كب دو هدقدل وا ولنامرف اشاب لع هدعب بودا |

 ید هکب وشاب یک ینیدنلوا هیجوت یراظن تاد ردو یغاصس هلاحرا

 هلیبسح یریبدن ءوس .۰ یدیشفلوا هلاحا یرفاکس هینولدو ها هلرازو |
 هدنسهعلق هاب اشا ىلع زونه ندنفیدل وا ببس هنشاشنعا كنس ودرا دنا

 ۰ ردشغلوا مادعا الب هجو رب یسودنک نا و ۱

 تاذرپ ردا هنسفن اشامارم قرص یرافاصس نیدناو ناخوراص

 هدررب یعیدارعوا هدهار یاسا هګراو هشدزا بولوا ندلط هد سیا |

 هدننکرح یرغعوط ههبداول هدلاح یعيدلوا شلیا یدعت هداب ز كب هل اها 1

 بویمهلواقفوم هلاعانسح یرکسع یهدننبعقرهلوا ندنراثآ یریبدن ءوس
 یداب هنفلت كنهمالسا رکاتسع قوجر هدنتعجر هندزا قرهلوا ناشي | |

 یر۸ مع نالوا یت يرعم د وج وم هل عفر یرازو هد رفص لئاوا ندنفیدلوا ۱

 بوغار هنلبعم نایلس ر زو یسالاو سا ورس نالوا هدندن اج هروم ًارومأم

 ابقاعتم ۰ یدشغلوا ما یسەلک هنغاط ر شک هماقالا لجال كنس ودنک

 قلروب تصخر هند وع هب هڪ رس هل ندنعیدل وا حازماب كنسود)  1 ۱

 هسنتاقا هددصفرس هرازولا ع وف رم هلکمک یسهضب رع راد هنا ب |

 یرافاصسن ۳ نالوا لح ندنس هدېع ۰ ردشلر و تصخر ||

 ماره رکص یآ چاق ۰ ردشلروب هیج وت هباشاب فس ول یزو ریس ۱

 ت هیجوت یتلیا هقر هلیقالا شعرم هنس هدېع اشا |
 ندا هرصاح یی د رلهعلف هرداب و لتسق یکیاو یک ها اشا ر فسوت هک ول |

 هد هسلا شم هلسب هلق رط لواح ی ۳ کف تقو لبخو ناف | ریمدن یبابقشا

 ا ر و اما هند رار سرو ندرت کک

(e 



 ی ۱ ORNS یدتا

 یللا زوکیا نالی ر وب ناسحا الا هجو رب شان لع لمس

 تر قرهلوا سس 0 9 و شهر اد هلا شوض

 وا رار كدیشر ی وامه ناو د ناکجاوخ
7 

 a : a هلا تباټک تمدخ جد یدنفا 2

 رات یدنفا کوسا دلا ۰ ردشغلوب هدنتب انک هراخاد د یدنفارهاب

 هورلع و لید ینتامولعمو تاد وشم
 ردو یدنفا رهاب ندا

۰ OE 

 تار ا نور هرق و yT اتاذ نا شورع

 ۱۳ ادا كع عرش ر وما هلبا تالصاحوپ نکیا هدکیکچ ا نامز
 1 ۳ ۰ یدا راکرد یغح هبمهلوا ردتقم

 ۱ 0 اب یاقوت یارک وا انا
 ا لوا اعا نر انا یس اک
 ل اسا اشاب لیعاعا وشاب هرزوا یغیدلوا راعشا هددلج یر نوا

 م دو واز كناشاب ىلع یلنلد هن هدنفرظ هلبلف وا رغوط لو لو

 نسا یرافاص» هد ولد و هاب هلتراز و هنر هنس هدېع ردنا دمعت

 االکشمیتسودرا هاب قرهنادلا هن رازوس كنب رلهدرکر س مور نکیشملروب
 فرط هبلف هلا لزرع ینوک یصشب یمرکی كمرحم ندنغیدلوا شمر و شود

 خام ۰ هبایشا ةر و کدر نعاس ها و سارا

 یک اشاب ار نال روج نالا قلنا ربع ربم هنسهدهع هح دقا

 زا ددقا هلا لی و و فرص ندنسهدهع اشاب دوم یعاصس هلاحرتو

 ۱ ر وشاب  ردشلبق هیج و هاا ا نانلوا سما یظفاح

 > هر رله وا مادعا هدهار یان نک ردیک هب بلف



 تولوا قفوم هجر دنن رنو مت ۳ رک و
 نالوا ندراس و تور تاععا لرد رولوا شلدا تاقوا هعاضا هدو |

 تلا ندا روش هک کی مرز ییاشاب خاص یقرصتم نەرچ ۲

 ترا ةياور یلعو ۰ ردشلنا نارج رازوس هګ رد هدنراهرا هلبا یدنفا ۳

 حلاصم ریدمو روما فقاو ندتنطلس نادقعم یلالتخا عفد كنءهر وم یدنفا |
 هلا صب ون هنلالقتسا دم كن اذ سانش راکرب رۇم و ر ی ۵ 2 6
 ردلکد یشیا كت اوذ ماطر ندناعصا هيتس یارا هل و بولی هلوا لصاح ||

 ضرع هیایلع "هبتع ندنرادص ماش بوزاب رب رقترب لصفمو للدم ويد |
 هنارالایدل هبیدنفا تلاح ر رفت وب هیس انضتفاد و وم+ و کک و

 هتروص و یدنفا بیرا هکنانضو شقلوا دصق یسودنک نها ا وک
 شفلو هدنسهیغاد درفت هدلوب اتسا یسودنک هدنوراقیج ندلون اتسا و

 ندتطلس:ترف ییدنفا تیراوا لا وضو یر هلو و

 بیرا یرا كشياوا هتشيا ربارب هلبا قیدصت یرب رقتوا هرزوا كلا دیعب |
 یتنطاس فرط هدنرما یساروب رومآم كنا هنن اح هروم وید ردد قا ||

 ۰ ردشلبا قب وشت |
 هلا لزم ندقنادنک یدنفا بیرا ینوک یصتلا كمرحم كاذ لع ابا
 لامع ردص یادتک یدنفا ادیس نیما هناسرت هنن رو مازعا هنفرط كن الس ۲

 قباضو ینا هناسرت یدنفا صلخ ماض دع .ینیجهلا یار ٩
 یسیج هلباقم یراوس یدنفا میهاربا بئاص حاملا نویامه ناوید یی | ۱
 دیجوت هباسشاب ىلع دیس هللا راشم یکلرکسعسس هرومو ۰ یدلوا |

 لاسرا مصرم فیس هضبفر و روع" بوت ولپاق هرسارس هنسودنکو |

 یت رع هند اج هروم ًاعیرس هلبا ناسحا قلجرخ شورخ كي یالا زویکیاو |
 هروم كرهل و ترازو هر ه یدنفا تیراو ۰ یدلروب هيو صا |

 یرما تیرومأم ندنسهقرا هرزوا قفلوا مادختا هدنتیعم یرکسعرس |

 نانو هرزواتساقا هدهرد لو ید یسهظفاحم نوربهرف ۰ یار و ۲
 ۰ یدلدیا هلاوح هباشاب میهاربا یسیلا و راکدنوا

 هنذوفتدنازتو هسلوا لقتسم هدایقشا ریبدت اش اب تیرا هکر ید یدنفا دعس

 جد یدنفا تلا هصوصخ و و لومأم یسروک شدا هسنلوا تفد

 نکل یدا لوقع بایرا سم یس وست كنا هل وا ورا هلتر وص ل



 ااغ که وش ۰ یدنلوا عضو یماظن یسرک دنر ورم هداناو
 ۱ رابج هرک د اض ردا نداوراتدک هرمشط ارګ وار ندلوتناتسا

 | ما یرئاسو ندنراعوبتم رهسیا ندعابتاو ندنزادضتک رهسیا ندفانصاو

 r ا ا طور همت 2 ه رڪ الت ندشان

 ووا هما رب وک یاب یحاتسو و هد وعج لوک هرزوا قمالقو

 4 دن زح لنو ثر وق هرزوا قمالقو یک تولک ار ک و یدنلوا

 أ : ید نبع هشکو گا بولاي ا ادر

 0 اک اتتا , ےاسد نالوا قرش رم یناح هن وط و یسبلاو راب

 | یسودرا یتنالا سا یردناسحلع هدنرفس قالفا الاب هحور بولوا

 | نانلوب هدننیعم اشا دیشر وخ یرکسعرسم هیاب و هباغا دجا ندبا ناشی رپ

 | ندنفرطاشاب دیشروخو هکبدجا یتکی كناشاب رع ناریمرم یفنرصتهنولو
N. 3 

 0 1 ثلمرحم هک ندلافیس هداز اشا قطصم ىلەوقاب نالوارومام هنل و هدرا

 ۱ ۰ یدلروی ناسحا یراهبنر قلنارمریم نوک یکی
 | دج هداز یاش نانلو سیو هعقو هدهیلع تاهحوت نانلوا ارجا هدانناو و

 هدازیهکو یراهبات هم رکم هکم د هناوذ ضعب رکید هلا یدنفا هلاءاطع

 ۱ ۰ یدلدا هيج ون یساضف هطاغ هب الم ترک ر ومشم رعاش

  هن دزا قرودلب ز و ايلا وتم اشا مار هلا شا دم یسیلاو هروم الا هج ورب

 كرهلب ر وک موزا هنبصن رکسعرسرب القتسم نوجا هروم هنب رزوا یرلتعجر
 هدنسهظفاح نور هرق یدنفا تلاح هرک اذلاید) هدالک و سلح یسانم

 رطامنایع رم ارز ول اند و را وط الا برج كناشاب یلعدیس قیسا ردص نانلو

 یادعک هد هسلا شا بیسان یا هک ف ر هر وم هلثګ ندنغیدل وا

 ندناعصا برضو برح اشاب لع هلادر ینا یدنفا بی را دجا یلاعردص

 تصفتم ندنرادص هددمعلاببرف هکنوح رداکد یدلوقم یک یغیدلوا

 ۱ خس ۰ یدل و جد هردم ولام ر بولوا راجود هل هرشک نودو

 || یتیدلوا رکسعرس ندنکحهلک مزال قالوا تردقیذ هسا تاذ قجهلوا

 بوک مزال قوا هن اعایک جد اکا یکینیدنلوا هباشاب دیشروخ هدلاح

 ¥ هداکا #۴



 هدا هدانا لوا ۰ ا تع زرع ,n و نزود ۱

 ص وصخ اب ندنفرط كنا هلغهوا هلاوح هازربم سابع ید یر

 هکب نام یردارب و اقا هد هيام. قرهنلوا بلج اشاب دوج للاسر

 | تود اتعحا رم هدادغب اشا هادیع هن . رزوا یوا هلاحا یاس یو 4

 هلغغ وا هجو هباشاب هادبع ییاصس ررایلس ید ندنفرط اشاب .دوا ۱

 هرزوایمیدنلوا راعشا ءدالاب قحا ۰ یدلاق هدشکعن هن یشنآ ن 1

 ی هلا ازربم سابع قروهلوا لابم یلص قثرا یو نارا

 ولنارا هدر و ۰ یدشم وا هر اح تاب چ هدنندب اشا فور ير

 یی راحت نارا هیلعتلود هدکدتا | مایق هنازواع هلا دهع ضمن : الاب و

 نانلو ی حح تولوا هدکعا هباج یک یسدعب ون 7

 ۱ هداز یضاق ندنراب کا هک ید ر نوا هظفاح نقوقح ا ای أ

 هلعرمش یروما كنراحم ناریا قرهلروس نییعت رظانو یلوم یدنقا رهاط

 . یدیا هدکلريو مالعا جرخ الب و هدکلدیا
 : یو راو هتکس وب اه وا روم رور لا هلییبس ۵ . رام
 ندا ناسغعط هباعع تل ود هلا م ده لاصصرع هنهاش ا 3

 ۳ اب کیا مزال ۳9 کا 0 هاا ا

 یرلو رام هعشد .ندنو 2 e لنج 1 0 ده ی ۰

 ۳ لو اب نو هسا هبلع ۳ زبدا هدکلیا ا

 ۰ ید ندشناعایت ییصم یس روت ۳ ناز كلا نر نی

 A 7 . روا u را ر 2 ۶ و ۳ 1 بت

 ۹ یش عباقو ۷

 ۳ ناو دقت ریو هدنب ز ی لها هلیبیس لا دز 0



 9 مصرف ا يصت رهن ود ی ہازح بدر اا ا

 س ا س هدلاح یعیدل وا یسالا و مورضرا اشا بلاغ ۵ ركض هنس شن بول وا

 « ردوب یه ببس كنسشنا مادعا ور هلا هل رقنرب ییاشاب

 e قوچ ا ا هتعجر ا سابعو ارت

 ۱ !اوحا نهج دا دعد م هلک ۰ رد شع الساب هب هن ازاک تملا سم تار اح

 رکا انس كناربا ناک هدازېش هکازربم لع دمع یسیلاو ناهاشنامرک
 یسلاو دادغبهدهسیدتا رموعم ولتدش تغب هنتهج دادغب ید وا ىدا

 الس همش ندقدلوا رهظم ههبلغو قفوم 4 هعفادم نسح اشاب دواد

 مر ی و اسك
 رک هلا هارد ات ید وا تودا تعحام هبازرمم ىلع در اشا

 ۱ شا بصز فخم هراس اشا هادرع هلا تک رح ندناهاش

 فرط یهاش نارا هن ر و یدلوا توف هدرفص لالخ ازریم یلع دمع

 وا رومآم دنابعم جد اشا دواد : یدنل وا تصذ از ربم نیس درج

 هیاعلس اشاب لع یدردنوک ییاشاب دو هلا, اشاب یلع یسیلاو رکب زاید
 وو یدتا ناشد 7 یهنارا رکاسع یهدنتبعم هلا اشاب هادبع یدراو

 ۱ ۰ ,یدلیا داعقا هب هینایاس ییاشاب



E 1 7و 1  

E 

 ملس قرمصتسم شومو ۰ راد دلیا طرص ید ست رولنارا هدورص و

 ییع) مر را ها ندنفرط ازربم سابع هلکعا لس هنف رط ولنارا اشا :

 و یسهاب یلناخ هن ردارب و شاردنوک یدلروب یواح ییمأت |
 طسا و | جد 4 4 2و رفرب ر کی د ناثلوا قوم ندنف ط ازریم اف 1

 هلکعا لولح اتش مایا هدعب . ردشع,الیئسا یس هعلف شدحرا هدرفص |

 ۰ ردشلنا تدوع هزب رت هلیسودرا ازریم سابع |

 هبارقف كناشاب خاص قبسا نادوبق نانلوب یسیلاو ن وز رط هدانا لوا ||
 هدل والاعیر لالخ ءان هنغیدلوا یلاع عع*هدیسر یغنیدلوا هدکعا یدعتو غ ۱

  یدلوا نواح اوا هدداقوت هلا عفر یترازوو لزع 0

 یتلابا مورضرا بونلوا بصن اشاب ورسخ یسیلاو مو رضرا هذ ربو |
 هاشاپ فر نیما دجش قبسا ردص ید یلرکسعرس ینا قرشو ]
 ۰ یدلروم هبجوت ۱

 ینوک یحدرد اک ثالوالاعم ر یدنفاهلاءاطع دم یرادزتفد لواقشو ۱
 ۴ یدلرذن وک هندناح مورض را قردنل وا بص یرادژفد ا قرش ||

 قیررط الوا نوک لوا جد یدنفا نطضم یرادهسک یگ لوا ا 6

 یسناسارخ هدنسهطوا بادتکلا سر نوجا لاخدا هب ین اکجاوخ ۱

 اساسا ییعلخ یرادرتفد لیلح ۵ اح هدیعصا روصح هدو تولب ردیک ||

 ۰ یدلوا ماکب |
 هداز شات دام ندرهداز لیلطا دع ییلابا لص وم ه دیحر رحاواو ۱

 ۰ یدلدبا هیجوت ترازو ٌهبراب هکب نجراادبع |
 هداز یساتعم رو ن الو رو یراقاصس قوازو و 4 سصش هداناوب ۲۱

 هیاشاب نیدلاءالع یسیلاو رکب رابد رلقاصتسو هلغلوا توف ةأحف اشاب نیسح ||

 رکب راد نالوا رومآم هنیعم یسلاو داډغب ید یتلابا رکب رايد هيج وتلاب ا

 هجو هاشاب ىلع کہ هداژ یلناروک ندناربم رب» وش یک ١

 ۰ ردشلروي 8
 هداز رابح ندنفرط اشا فر یاس را قرش هدنل ولح را و ١

 اشاب یلس فرصت شوم بونلوا بصن یهخرچ اشاب نیدلالالجدم ||
 هعلق قارب وطاسشاب ندلالالج ۰ یدیشلدا نیم هنایعم كنا حد |

 رخاوایجد ازریم سابع ۰ یدلا ههرصاح تحت یبهماف بولک هن رزوا ||



 و زواح قرهلوا طرشو دمع ریاغم ه هیلعتلود دودح ورپدنفور
 | یتسفیدلوا اج تبنما هن راقلتسود ندنرافدلوا شالا تلا هلبا ترافو

 || انا هلام باب اشاب و رخ یرکسعرس یناح قرشو یسیلاو مورض را
 تالو نانلو هدراوج لوا جد ندیلام باب هن رزوا كنا ۰ ردشعا

 هلا ول هبسور هنملع هیلعتل ود هليا رقت یداسف مور كنولنارا هنفصتم و

 مزال قلوب هرزوا ابتلا هروک اکا كردبا رطاخ رد ینلاقحا قلوا قفتم
 ۰ یدلردنوک هبماس تار رحم هدنلئاوا كنابعش هدنفابیس یکج هلک

 دودح فرط فرط كلردا هراخح عطف ح ورشم لاونمر هسیا ولناربا

 نکیا لوغشم هلیس هلا نانوب هیلعتلودو ۰ یدلوا ردا زواح هب هبناقاخ
 تولخم راولنارا هدنلوف دادعب و ۰ یدلک هرومظ یسهب راح نارا هدرب

 | ۰ یدلواامنور هدنفرط ولناربا هبلغ رال | هدنتیج مورضرا هدهسبا ربیدلوا

 زا ناخ نسح یسلح هخرج هدنسنکدا نوا كند ایذ ازربم سابع هک وس

 د یسودنک ن دنس هقرا بودا قوس هنفرط یوخ ند زرت یراجاق
 ۲ .الیئسا یدهصلق قارب وط بولک ناخ نسح ةتغب ۰ یدیشلیا تکرح

 أ ۰ ۍدتا

 اا اک ید زاب برک قب هبتسودزا ځد ازربم ساتبع
 اا را هلل رارف هدانا لوا اشاب لول نالوا فوقوم هدم و رض را
 ا تورا ضررع رات هازیم سابع ندنبشیدلوا شمرا و
 دیمادبع ید یتسهظفاحم هلدرکشلا ۰ یدر و اک | یتفاصس دن زاب ازربم

 ۰ یدلیا تکرح یرغوط همورضرا « ی هلاوح هباشاب

 ۳ هنس ۷ عیاق و

 ۱ ۱ تشهد هنفارطایسمر وشلوا طیض ندنفرطولناربا هلداحم الب هل ون لد زاب

 1 ۱ نسحهداز نچچ نالوا رومأم هنس هظفاح یلاوح لوا هليا همر و

 ر بر
 || ندنسهفرا كرانا یب رھ هنعبدل وا شعشواص هنفر طظ رک راد یترشع ولنا ردیح

 ۱ تب رخت یرالح قوحر هدنهح وا هاربا و ا ندا ت تکرح

 « رایدلیاریسا ی هیلعتل ود یایاعر قوجرب و مانتغا هریک تاناويجو

 د ەرص وإ $



 7 ادفع هوش ناور تک و ۶ ىراقدلا 9 ۱
 وربا ندهلفا ًاضعبو روبح هبارکتسا یراهود رونلوا ریبعت همالقزاقو زجاع |
 ناروح هقسشب ندنرفدلوا راچود هن رتضمو رش كن ابرع هلرهشود |
 یراسبن | هربخذ كنهروس قرلوا رادلو صحو تبنم تیاف یسهعطق | 1

 هتعارز هلتهج یغیدلوا زاغلوا هاجو تنایص یسیلاها ن کد هدنسهباش | ۱

 هرارو ندنکیدلکهدبا زوهط الغ و طس ته ر ماش اس روک هتکس |

 نوا كن رخالاعب ر یسهنس قلا زوتوا وبشا هرزوا كا انتعاو تقد |

 قباسردص فرصتم یغاصس ناخوراصهدنامحوت نانلوا ارجاینوک یجنرب |

 ماش سولبات مه هل قالا یعاصس فرش سدق هباشاب دخ شیورد | ۱

 دمالسلاو نمالب كل جاحو هیحوت قلا ا ٣ فیرش |
 یتیروممو شیاسا بابسا لاصحها كماش دالبویسلرونک تولبروت :وک |

 ۱ زدشغ وا هسان و هیصوت هنسودنک |

 نها كسلم حاج لاو ا كح قب رط هلع تار لصالا |

 یا دراو مادقا و تمه رخ و لوا هایاو تاهذ هرزوا تحارتساو |

 ٠ ر هديا ماعا و تفد هنحرلصا و a بععرد هدنعوقو قلافر |

 یزحو ماف دن الماعم هد حج راخ و قوعح و رندنفور ولرم طقف ||

  هدکنزوک تصرف هثادحا هلئسمر ًارظن هنغیدلوا ردا ماظعا یبهدام ر |

 قوس dû ارا د ودح امر هطابتحا *هدعاق داش و داریسالک | یتیدلوا |

 3 فا یر یه ا يوب ا

 e ٠ دقا دو e هعع فڈاکتدق مولا یرا <

و نر ا هربحد ریو ی :
 ۳ رخ ا مع 

 | كرولنارياو یک و دبا شاک همان نوا یسیا تدوع هار اب



 لاع عالط هتک ی و ll زا ا

 هری اد ا یداعقا هن ٫ رقم كناشا دن ادبعو ۰ یدلوا لصاح

 ااا هنص وصخ ییشلوا رادتا هنسارجا بقعرد هسا جاتح

 الا دباب ۰ یدنلیق ر رګ هنفرط یسلاو مورضرا تیفک هلکعا قلعت

  فیقوتو بلج همورضرا اشاب لولپم و داعقا هدن زاب اشاب دیم حاد بع

 جرت هش رب هلا لزع هدعبو هسیجوت دن زاب هجدعم نکل ۰ ردشف وا

۳ 
 قروه وا ِ ا هجورب هدام
E 

 -د لوا و نداغا جهارب | یردار یجدواو نداغا نیسح یرابحاص نوبق

 2 نحو ناک یک ہدقدالسشاب هب هبلاسطم 0 ييو ی شەر و

 ۱ مانخا ها موصه هدحلق قارط كناربا دارکا نامرطاو سآأبلادمب رظن
 ۲ وه یعظع داف رب یک یراالیتساو ام یهروک ذم ةعلق یلد دم وق ص

 هک تاب ۶# ردشل وا

 دربخ اههنتف اب فرح كب زا قلخ ناس

vU 

 درادررشكب شتا نمرخدص ةیامرس یلب

 هسایس تامدقم يکيدليا بدتر هدنمح رلهرشط كنندنفا تلاح لصالا

 ولناریا ۰ یدبا هدقلوا متم یتسکع كنه ولطم يضف هدنفح راتریشع
 هلیس هطساو كرانا ردا بلج ییئابقو اش یو رزواد وا اشنا

 .هسا هلوععوا ردق و ماضر مز اکنشالایدلو یدعت هبهسورح تلل ام

 اس اب رک او هدکلیا یدصت هرباوج یهاو وللو رد لقل وا تیدأت

 دنفیدنلوا ع رم كنجاج نارا ی ردب بویمر و نادیم ید هاوجو
 . كناشاب خاص حاطارپما امدقم عقاولا فو ۰ رلیدبا هدا هرفیاب هلثص

 0 رد ز ووا هدهسیا راشلا هراب قح ریغب ندنربجاح ناراو 0 رد یردا

 ا ٫ حلاص راهراب نانلا هرزوا یتیدل وا ناب هدنسهرص ییباقو یس هنس

 لش ا 2 ۳ e ا 3ر اا نرل



 دلار كوکشم یرتعن كنغوجر ندراشع یا 6 ق ا
 هدصوصخ و بواک مزال قلا هلا یاسر هللا هلاقساو بلج ندنفیدنلو ||

 ۰ یدرویمهدیا تکرح هن ایکح ردق یرلا زربم ناربا یلامباب

 هدنس ولناربا هلا هيلع تلود هرزوا یتیدنلوا ناب هدنحرات هداز یاش

 ندناریمرم فرصتم دب زابهکیدباوب ځد یر ندنابسانالوا تدور ثعاب

 ندنهوجو هعلققاربط ءانب هب هیفخبابسا یغاصسدیزراب هلبا لزعاشاب لولم ||
 بونلوا هیجوت هلبا یساقلاو ما رتلا كنسیلاو مورضرا قباس هیاغا مهاربا ||
 افا نیسح یردارب كلاغا مهارا هدقدلوا یعوعسم كناشاپ لوله ب 1

 هلوتم و انتعم دحرس یک دب زاب ندلحا یعیدلوا ندنرلکب یدارکا ج

 تبالصاشاب لوله ءان هنغیدلوا اورو زیاح نادنچ قغلوا ماست هب هنسک 1
 ود ردفو ماقحا كعا مست اکا ییهعلق كردن روك هدنزو تقادصو

 هلا هیهاو راذعا راد اکو و اهناهاشاب ورخ یسیلاو مورضرا الع ۲
 اعور دا تبوفص بسک كدام هدکد لیا اسنا تار رک

 ورسخ یشان ندتلوا حاتح ههبجوت هرخا روم ءاول حالعال قرهلوا ۳

 هیج وت هلهجو قلفاحواو قلترو هکب دیم اذبع ندنناقلعتم ودنک ید اشا ۴

 ید هلسسهبنر قلنارمرم هدنرخا وا یسهرخالا یداه ۱ 8
 مادقا هداعقا هنرقم یهبلا یوم هدانلا و ۰ یدیشمردنا حرف و رشا ۳

 حنو یسبدلروی یار هدشوهف یضمام یضم هباشاپ لوله بودی

 هلتل ومس نددییاب نیماتلاب بوردنوک ینیرادحمس هلبا تاربرحت لماش یدنب
 یراوس زویشب كي هنثیعم ځد ییاشاب دیم ادبعو ماقهاو یس هجارخا

 ید اشاپ دبا دبع بوردنوک هنفرط دب زباب هلبتیفرت بوط هعطق یکیاو |
 نجر كدا لابو رذغ اشاب لولم هضدو لهوا نده 8
 هرق یسهدرکرس یدارکا یکبسس هلیکی رګ كنسودنک هد هسیا شمام هلو |

 هی ایموم را رس بودا رادتا 4 هب راحت هلبا اشا دی ادیع هدلحم مان اک

 ذافنا نزادعب ًارظن هنغیدلوا شلدنا هداعا هلبا مضحتو مالعا هعطقرپ ید 1
1۳ 

 رب ردنوک رکسعو بوط رارکتهلثح ندنفج هیلوا رسیم هلثلوهسیلاع ما |
۱" 

 یودبا فقوتم هن رودص یلامیما حرصم یتقیضت و صح كدب زاب | 1
 دورو ندنفرط یسبلاو مورط را هدلوالاعیر رحا وا لماش ییتاصوصخ | ۲



 ۱۱ تصصت هنس ی ندنفرطیظفاح نرو هلکلک هاو هدانئاو هدلاح يعيدل وا

 ۲ ءان هنفیدلوا یتبارق هلا یکی یسهعلف یراح بوبا اغص| هدهسیا شفلوا

 | جافربرکید نانلوب هدیلاوح لوا ۰ ردشلما رابتخا ینتیعب ناربا خدوا
 ۲۱ سهام ودا شک و هدنتسد رب ز 7 یراکح امدقم جد هعلق

 ۱۷ هدانآ و تیغیک هلفغل وب ظوعم ییشلوا هلماعم هلهجولوا ید هدنقح كران و
 . تست ابا لانا لش

 یرفس ناربا هدرب ی هنفیدلوا لوغشم هلی هلباغ هیناب الاب هجو ر هیلعتلود

 || هفرطور ن زمسقع وا زواج هنیدودح نارا نامه قرلوا زر ندقجا

 | بویلوا یلاخ ندنسارجا همزال تامین راد هنلیکنتو عفد كنابقشا نک

 | ندنفیدلوا ففوتم ه هیلک رک اسع هسیا هظفاح هدلو یعفادت یفرط ره

 1 ۱ هدنتلاباساویس هرزوا كلردن وک هکدلنتسدا ندنفرط اشاب ورخ و

 "۱ زکسعیناک رادقم هدنراقاصس هناطشمک و نوزب رطو یراوس زویشب كيبكيا
 ۱۳۳ تا نالوا داخو دلا صرافو يقل وا هو بلت
 ۱ تدالح راهظا درا رب و هننیعم یظفاحم صراق هل یجارخا كناعصا
 li یدلردنوک معاوا اباطخ هرانلک مزال نوا یسفلبق
 زا ل اوصا یغیدوا شمردتا دعا اا تلا هد رما لوا لع تا
 ح | ربق 2 هدرارمشط هکنوج ۰ یدرولک مزال كعا لیدعت و یکلسو

 | | هسیازالوا ج و مادعا ها هناب رر زسقح یلقح هسیا راو رلمدآر دنقم وذفنتم

 | هیاربادودح هلکةكر وا یني راغاوكملئابقو رناشع هسیاوب ۰ یدیاهدقفل واین
 | كنارا تقولوا هجرک او ۰ یدتا لیمه ولناربا بهریاشع یهدنرزوا

 | كتارا هن رلاغاو كب تربشع هد هدا قوز و اهد یسهرادا و قیشب راقاهد یلاح

 یدررب ور هبدهرغا هیاسوروب ولنارباارب زیدروین روک شوخ اهدیسهلماعم
  ندهلماعمو اس ورد هسیارولا ندن رلتریشع هلیس هطسا ول رانا یناقجاق ر هرکصو

 بویه هیسیایشرب ندنرلتریشع نوچ ایراودنک رانا هکنوچ ۰ رلیدبا نون
 هلتهجو ۰ یدرارولپ هدا لیصح یش ردق یراکدتسدا هنمات تلود اما

 ۰ الا نونعو دیفتسم ندرلنا رنو و ندنرارومآمناربا رانا

 هکیدلاق ۰ ردرن شک هلوا ورپپ هبراسر امماد هسیا قلخ لئابقو راشع
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 هعفد و وار هلیس هلازا و عقر كن هسص م ری بالاست هلوتموب ندنفیدن و

 یاضتر كنايشاو لاوما نالوا شغل وا ترافو بی ندنفرط صراق ید ||

 هباز رم سابع ندنرادص ماعد هدنفابس یکح هلک مزال فقر ا دعا 1

 ۰ یدلزاب هیماس اف هدمرح لئاوا |

 ادع یهانش نارا * یا تیغ ك یاس تتلو
 دداا هح ۰ رر و رادعو لو لو یسچللا زد ردعلاطم صخا یمافا

 ند فرط نارا هلتمجو زام وا هن ر چ یلاعفا كن رایلاوو رادرس ۱
 قرشهاشاب ورخ یسیلاو مورضرا بولوا هبنمالا بولسم هیلعتلود |

 یلاوح لواو یدل ردنوک یروشنم هدلالخوب هیجوتلاب یکلرکسع رس ||
 ۰ یدلردلس یموزل یسلتا انتعاو تفد هنلاوحا ۲

 :دنزاوحت صراق هلا زواعت یدودح اغا ضم نداد
 راه رق یهدراوح لوا هلا تماقا تورک هنس هعلف یلغوا روک عقاو |

 نارا هلکعا یدصت ه هدر تالاح والثم تراغو بصغو یدعت هنسلاها

 نوصا موا انتعا هایفشا لیتو عفد نب زسکعا زواحت شدو

 هموق رم یابقشا هدعب ۰ یدلردنوک هيلع اوا هن راظفاحم تادحرمس

 ضع) و ضرعت هن : رلیضصعب نادت راهن رف یساضق نداد توشآ هنغاج س وا

 مور بوروق ودرا هدنسهب رق یل هوب و بویلورلیا ردا قارحا ییارف
 )دع كناشاب : ملس یفرصتم شوم ندنراولهباب یکلیکب رگ ىا |

 لع مان همرب وچ ینیدلوا قم كناشاپ معلس هدنسارحص شوم هب : راحشادعپ

 رگکسعرس بقعرد رابشسالایدل یرلکدلک ردق هر فام تاغا قچ

 یراپ وطهخرح هعطق ج وا هلتارفنو تا هندیعم اشاب میلس اشا ورتسخ

 یتیم هتغیدل وا شمردلب 4بیلاع باب یتیفک و ۳ وس رفت كي و

 ۱ عفد هباشاب دشاذیع :ینرصتم دب زاب و ههاشاب دوم درس یظفاح ,

Eرا صا هدنفایس یرغل و امد ابا عج هنفآ 2 رک هانی نا  

 ا

 وخلا یراکح ناک هدنلخاد یتلابا ناور ولناربا هداننا ل وا هکو

 ee ییس هعلق ۳ زا یسهفاسم تعاتب کیا نوا 0



 5 دار ۹ و هدر انوا اقا نخ ولاا ز

 ردا لستقو حرج یني رطدآ زار بولک هن رزوا كناب راک یسیراوس

 ناکرزاب و ج واو بصغ ینب رلناویحو لام رادقلامولعم رفد بجومرپ
 هترواو وص هجا كنس هشاط یلالحو یرلکدتا لقن هنسدعلق ناور ینلام

 ۱ توروس یی راراوط كنسیلاها ه رف ددع یتلا راسو یوک شاب و یوک

 | نکاس هدنسهبحان اغبا هدنغاصتس ید وم مقاو هدنتلیا ناو و یکیدروتوک
 ۲ هنفرط شوم هدانناو یشادنرق و اغا یدبع یلغوا ناب وچ ندننریشع یدب زب

 هود رد ې رد ندنرفرط یرارومآم هناقاخ دودح یراقدلوا شاک

 . یدیا هدف وا ابناو ضرع
 ا نکاس هدنفاصس نیقرافم هدنشلبا رکی راد لصالاق یربشع ولناردیح
 | | قلارا رب امد قرهلوا ینا وا كنتربشع قاقش عبات هنیمرتحم نیمرحو

 ٠ شوم قبسا E راش هنب راقا کس سیجراو درک زالمو شوم
 | نشناتشم هدراقاج“و هدایز ندهنس نوا هدننفواشاب دارم قرصتم

 | بودیک هنساکلا ناربا هرفاسلا قيرط ىلع رتهنس ضعب هدعب ۰ راشلوا
 اغاا هدنخاصس یدو هدشتلانا ناو جد یر شع ید و ۰ راشغلک |

 هرداسملا قب رط ىلع ثالذک یراهناخ زار هحشدقم تولوا نک اس هدنسهیحان

 وش ۰ راشغا تدوع هفرط ور هن هرکو هدهسبا راشمک هاج نارا

 هقشب ندفدلوا یتبحالص هامدا هنوکر كنولناربا هدنفح رلنو ًارظن هلاح
 | یداه ناعلس لوا *هرک دن اقناس نالک بودیک هاربا هلترافس مدقا ندن وب
 ۱۷ روا ه هباقاخ دودح ندسنتادافا نالوا عقاو كنهاش ناریا هبیدنف
 دقعنم نی ودلانیب تویلوا یساضر ًاعطق او یطخو

 | دحرس قرهلوا یلاطم صخا یرارقساو ماود كنهلاسم طارش نالوا
 ۱ ]| هلوقموب هنب نکیشلوا نابتسم یکیدلیا دیا ییدهزال تاپ هنب رارومأم
 ۱ لا زر ناخ ةا ناو لا توک دعوو تایاعت

 ¥ ندنغیدنلوب
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 هدکشزوک تصرف هرزوا كا هدافتساندنتیلوغشم مایاكن هيلعتلود راو لنارا

 رانا هګدنرا یلئاوغ كن هیلعتلود ییالوط ندننزتنف مور هلتهج یراقدلوا

 ۰ یدیا هدکعا لد یرهلماعم و روط و هدعع را یراعمط و صرح یجد

 ینیدلوا هدنعارغوا هلبا هبنانوب تاصع رحم و ار هبلعتلود كلذ ىلع ءان

 یتالیصفت ۰ یدا لئدیلاخ نده رفستاکرادت جد هدندودح نارب| هدلاح

 ۰ رونلوا ناب یئآ هجورب
 رکید تویمهلشبق هدفرطرپ یرایضعب راشع یتهدنرزوا دودح هکهلب وش

 رلبا رابتخا ییلبعم هارب 1 تلود ًاضعت و هلعتل ود اصع و رالبات هدف رط

 هد ناب نیل ود هرسصهرا رت ريع نالوا اک ىر معى هل و زی ىدا

 شوم ورندندمر قرهلوا ندلبقو ۰ یدرارولوا هعزانمو ثح ثعاب ۱
 نالوا نشناتشم هدنساکلا نارا او هدن رفا“ شیجرا و درک زالعو |

 نک اسهدنغاهس شوم هلا هاخ زوبشب انا دو ج اا یرشع یلناردبح

 ادب راواصس دک زالو شوم تولک ید اغا 1 یردار هدلاح یغیدلوا ۱

 ناور هدر دقت yT یدیشعا مارا 0

 ناربا یرلنا بولک هذ رزوا هللا رکسع ولتیک یناخ یوخو یرادرس 1
 هباخا مساق ارپ رحت ندنفرط ناربا یرافدنلو هدنکر ادت كمروجوک هنفرط |

 هباشاب لس یفرصتم شوم كن رادرس ناورو یودبا شفلوا راعشا |

 رنز یکیا نواو بوط یکیا هنسیلاوح شوم هلیفلغوبثاب نسح یشادنرف |



 ٭ ےحرلا نجراهللا سب #
 ا ها لعو نرخ الاو نلوالاديس ىلع ةولصلاو نیلاعلابر هود
 ترج هکرد هام مک ةیاویب ةماخ ضورعم هبابدا نمحا اذ دعب نیعجا
 9 ىب هیلعتل ود عباقو ردق هنس هنس ۱۲۱ ندنس هنس ۱۱۸۸ كنه وب

 ۷ تنسهرابعو تیکرت یادویسم وق غل اتو دنر هاکتسد كرات رب یواح

 هرزوا لوانتلا لهس فورعم لاونم نالوا بیست ندنفرط,شناد نمحا
 كنب زجام|ع رات هرزوا لاونموب ندنکودبا شلروی نامرفو ایمن وقوط
 | | شم وب هدقلراقیچ هراشتنا ضرعم هعطق هعطقو شالئاب هنفیلأتو عج
 ]| رکم یدلوا مسیم یمامتا ردق هتقو وب هلییسح هعنام بابسا عاونا یدبا

 | ]| هرامتشاو راشتنا نادیم ایلاوتم ندنفرط فراصمو مولع باصا دوب
 ۱ || ی ورا ینوبامش تافص هتشرف تاذ. یک هلیلج راث | هحنوب نالی راقیج

 ۱ ہک را یازفا قنور ینوزفا زور تکوشو ناشو ینافع ٌةبط "هلالس

 | یزاسفلا ناطلسلا یادم ی ةانتکا قیاقح هاشداب نالوا یناقاخو تفالخ
 || ناطلسلا نب ناخ دیحلادبع یزاغلا ناطلسلا ن هک یناث ناخ دیم ادبع چ

 || فراعم مصح نساحم صع كن راترضح زعدنفا یناث ناخ دوم یزاغلا
 | عال روضح هلا ےک یدلج یکیا ہددہعلا بی رق هکش عا نوهیم هنب رلناشن

 یرخا دلح وبشا هرک ون یک یعیدنلوا م دقت هن رایهانیتفراخ رونلا
 م د

 | یکم هب رانوبامه راثآ یمان مانو ماست هدنرلپ راب رهش "هیاوتالیهست یاس
 ۰ یدل وا مانا

 مایالارم ىلع هاش لاطاو مانالا سور ىلع هشأر لالظ هللادم
 مالسلاو ةولصلا هيلع نیمالا یعالا ینلا ةمرص

 هم تیم
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 یلاع نامرف نالیردنوک هاشاب دیشروخ ۷

  یراهرک ذن مرا هدنراهنابم االغ هلبا یدنفآ تلاح ۳

 ھما دداصم نانلوا هلدابم هدنش هاربا لود هلا هيلعتلود ٨

 نوامه ای اد هد را درص كناشاب بلاغ ۶

 A اندراس ةماندهع لاجا ۵

 و ۱ لام نامرف هدنفح نابیص میلعت ۳۷۳۷

 یس همان وفع كنشرطب مور ۹

 یررقت كنیدنفا دعسا ندا تدوع ندنارا ۱

 بوتککم هبازربم سابع ندیمالسالا م میش فرط ۰

 یسدال رلیمیکشا ۷
 یتروص هیعرش تج ۳.۷

 نام طب تروص ۹

 قروص لام نامرف نوجا فیجارا عنم ۰
  یروص نلاع نام رف رتاد هنساغلا هل لب رصکی ۳۲۱

 یمهماننوناق هزوصتم ارت این ۰

 هتحال ۲

 یر رنک ۱ جک ود هیلاوش ) ۳
 0 شعب 0 نوت اوتکم كاکن رم سر ۰

e۱  

e 



 س ياا كنغاح وا ی
 و هب هداعسلا باب كف رش

 یدذاخنا دز اتمیلعت كنس هلشق ٍ ران الغ وا

e 2یساغلا  

 e ۱ ۳ كهاخزهو ل

 اور 3 ییدأت اردا ندیا ي رکسع
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 ن اخ كعجو یلاح هجرت ا فسو یلهچفوقرب

 یلاح هجرت كناشاب نیسح توقو یعوقو
 لاح هجرت كناشاب میهاربا
 رفس علاقو

 كناشا ,ےھارباو یکیدلیا ہرصاح یکن ولس وم كناشاپدیشر ۳

 یک رع هە روم ه دعد و وان Ê ساب نادوبفو یی رفظم هده روم

 ۱۲۶۱ هنس میاقو

 ۱ و رو هباروا ید كاسا نادونفو ا ۹ او ك اشا

 یر كن را هطا زوعیلداو زوعلیسا و

 تابراحت صع)

 یریضسلو چ لکن ولس وم
 یتدوع هننزافو زکدقا كناشاب نادوبف

 یعیدلوا سو دعف و کبد كسا

 هرجا میاقو صعب

 یدوع هنر ا ناصر ازربمو ندارا كن دنفا دعا ق.هر 5

 یس عیاقو

 و رکیدو ر سدق عیاقو

 یف كن رایضعب ندنرا دمتم یرییو هضم ثنهداز یصاق

 - عياقو صع رکیدو یرشذو حط كنسهجرت رک ریس حرش

 نایعا تایفو

 یرللاح هجرت رایدنفا قیدص و كندنفا فرام هدازب رع

 هب رکسع دا وم

 یاطا هنراقاجوا یج# و یهربخ كتارا ضعب
 ناریم ریمو ۰ ترصن عماج ماتخو تآارجا عب هجهناسرت
 . رهظم كنالع ضعبو یقیدلوا غوبشاب هتافس ضعب كناشاب مهاربا





 قیرحعوفو

 تآ ارجا ضعب رکیدو نالبلد ماظن و ِ لد

 اشلارب عیاقو

 تر تایفو صعب
 داو كن راترمضح رمل ا دبع هدازېش

 یعدنلوا هطاصم دفع هل دتل ود نا را

 ارد لاوحا و هروم میاقو
 نا اب ر یج.هخرحو یترازو عفر كنظفاع یسهطا شوق

 رم كناشابدحم دوبلوا هلبلزع كناشابدمم هسوک

 ۱۳۲۳۹ هنس میاقو

 كناشاادیشرو یدوعو تعزع ةد هوم كناشاب : یطصمیلهردوعْشا

 1 ردو ییدلوا یظفاحع ندو هدعب و یلزع ندنغلف مصتم هلاح ر

 ۱ یدوع كنوامه

 سر کد ۰ تشم لدبن ۰ یناح#ا سر ۰ یتش عیاقو
 هدو یعلظفاح زافو لكناشاب نیسح اغاو یترادص كناشاب بلاغ

 .E تاج وت ضعب
 ۱ بصنولزع ودر و تایپ ها یثقن ریغت كن و لا هيلدع

 تاهحو و تاعوفو ضعب اد ناو تنا دما

 ۱ ام ااغ لا رد اب راو یدورو كسلا نارا
 ۱ عیاقو ضءب کیدو تافل نا سلبا شسئارف و یعیدنل وا

 تامجحوت ضصعبو نایعا تابفو

 یلاح هجر  كناشاب لع ی هخرح

 یلاح هجر كن دنفا هاک ۲ فس و

 ىلاح هجرت كندنفا نطصم ماما

 نا جنب كتا یدالا نت
 یلاح هجر / كناشاب دجا یللیا ٤

 نا موز كنهداز ی کوک

 اود نارا كند افا قع او ر 6: سذوت تاک نی سح
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 1 هعوش عیوو

 ییادعا كلکد کا روا یغلناجیرت كندنفا ی

 یبصن رهدو و هنادغب و قالفا ندرلرایو دار 0

 رزو و یاظن او NE هک رخ تافوو مدار تالو 4 1
 یعووو هلزاز او یچنع + كنلامعتسا ۳
 هروم عیاقو 5

 ۱۲۳۸ هنس عیاقو ۰

 هک ا ۰ هدازهش تافو ۰ ك ضع ٩

 تطشو 1 0
 شمردتبا ینو یرلیفن كننابوسنمو عابنا و یعادعاو ین كندنفا تلاح ۵

 ینلرادحنس كناغا ىلع یثاب رر و قالطا كناوذ ضعب یقیدلوا

 كناش» لالج هنرو ۍافو كناشاا دیش روج یرکعرم لا وا ٩
 یفنكنالم تزعو یکل ریه

 یلاوحا كنسودرا هروم ۰
 ینو كنائاب دوم یرکسعرس هروم 3
 ینافو كناشاب بیرا ۷

 یسالینسا كنلوباا ۷
uیلیدبت كناشاب نادوبق  

 ههرداب ندودروک كاتسودرا 0 ٤

 دو د دوب اب u اا ا 3 E و كناشاب تم ولا

 یراش روما ورا تیعم كناشاب ا

 یل هریزج لاوحا

 ۱ ج ا و
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 ه رک عیاقو ضعب و زفاس دعفو 35

 یفیدلوا یرکسع قرش كناشاب ورخ یسیلاو مورضرا

 یراکدلیا زواج یدودح كراولنارا

 ۱۲۳۷ هنس عیاقو

 امجوت صوب رکیدویغیدلویرکسع«یبناح قرش كناشاب فور
 ۱ شات كن راه راحت نارا

 یتش عیاقو

 یساطعا راهابو هبترو یماظن یسهرک ذل رورص
 وشاو یترازو كن دنفا تیراو یکلرکسع رس هر وم كناشاب ىلع دیس

 ۱ یعادعا و نت كناشاب لیععسا

 ۱ یبصنو لزرع كناشاب مارچ

 م وق و تا مج و ضعب و یلیدبت هل راد رفد و ذذ تکیدماح باتکلا سر

 یمادعا كناجرت قبساو ییدأت كنسابقشا دیرک
 رکسسع هرف اود كناشاب دم هرقو یلیدبت كناشاب نادوبق

 شرا هندن اح هروم هلاکل رکسعرس

 تاج وت ضعبو یرلیفنو لزع كتاوذ ضمب
 . تاهجو ضعبو هدازمش تدالو بجاوم حارخاو نویلاق لوزن
 یتافو تیفک كناشاب یدشر

 یلاوحا كنراف رط هرومو هیاب
 یسالیتسا تیفیک كنه وارط

 تی رفظم نالک هروهظ هدنفرط ندزا

 یتیرفظم كناشایدیشر هدنتهج هاب
 ادعا ڭناشا ىلع یلنلد ەت









 نیفلوا ظ وحلم یراق هبالشاب
 ونرکوا بو الک | ندید ییکیدلک هب هجردهل تعصمو ییسهدساق

 ۱ داضشار قاشا دوم دنع راز زر رب مالسا لقا هروک ۱
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 یتا و كعا تسب رس یتتلم مور رهمعز رەد مهر و تروصرب هرانو

 هفلاکت نوک انوک هلیسهیعاد قع وف هنروص اخس و رزرکح ب رف

 هلهج ورب المع و اعرش یلاعت هللاذاعم یسهلطاب تاغیلکتوبشا هدهسدا شلشاب

 زکلابیتلم شمتبچ هنادیم یداسف ردقوب ردلکد رلیش روئلوا زب وو لوبق
 یداسف و ما رخ كن وا وتسم نکیا لکد یش رونلوا تدنما هلس قفار هدلاح و

 یشانفو صف هدهح ردە كمر و تازاشا و تل سا سس هرن و هر ز وا

E 

 ياا  UTES > 7تم هوس رک

REE ی 
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 دج تیا د ما یو اچ 5 x :  a سم ر
 دوو ی
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 4 هبلعتلود فرط نران ردتیفیک نالوا راکشاو رهاظ هب هلج یغنیدلوا

 یرلتکلم نادغب و قالفا رکو یتافیلکت راداکو كرک كنولوعبم ید ||

 فاعسا ولوبق هرورضلاب یساعدمو بلاط نالوا عقاو تیناقح ریافم هدنقح
 یتکج همدا لیصح یتسهدساک دسافم هلتروص و ځد ول وتسم ندنفیدم هنل وا

 یدعن یتسهیعاد برح نالعاو دهع ضقن ینیدروق ندنکسا بوالکا

 هزتسلس هعفدوب هکهل وش ردشلوا مولعم یتیدلوا هرزوا قمراقبح هنادیم

 نالوا دراو د وه یني رب رب ندنفرط یراظفاح ندو و لیاراو یسیلاو

 یر تورپ هدناموعو ثداوح نانلوا رابشسا راسو هدراتارپ رڪ
 هرافرطور هدنشبنوا كس وتسعا رهس ویشا یرکسع ول وسم نالوا هد دودج

 یتغیدلوا هدرکیقح یقیدلوا هدندساف رکف البتعا یهبمالسا تالاعو زواح رز ۳

 یاتود هدلاح یکیدب روب ندهرق هل-مجو وب یرکسع وتسو رار و هزاب |
 ع ور هئداعس هناتساو یسک ردق هزاغو بوقبج هزکد هرف ید یس وح

 نالوا نمرصنو نیعم هجرک ردلقم یعلوا هدنلطاب رکف كمروشود هلغلغ |

 نم رم نالوا نامزلارخآ ینو یسهیناص» توقو لوح كلا ترضح |

۳-7 

7 e دادما ات A یلاعت ات E 

 ۰ و هابتسا E ۳ وا ماعتادحا ندند یادعا 1

 تواخر هدنرل شن و لفاف ندراتسفکوب یسیلاها لوبناتسا الاح هکردفوش |

 ولوعسم ردق وب رفس كدا فو هلیح باب را صعب ندنرفدلوا لت امهتحارو |

 هن راسفن ظخ ییذاک ا عارتخا ود رد هل و و رده وش شما هدنلاح ودننک |

 ید راف رط شياساو تحار ا )اینا قره اص هما ندنراقدلوب قفاوم" ۳

 یربخ یکیدلیابرح نالعا ًارع وار كیولوقسم نب راب هلب رللوا هدکزوک |

 هکمد هب و و هلب وش تقولوا بول هن رلشاب یرالقع یکی قیدقیچ هنادیم ةتغب |

EAوب یر رج ی وه سو  



 یدباٌيلعتلودو ریندهنوا یتلود وقسم هکر دعولعم هب هلجج یلطاب مار ندکا

 دلو هی وک تط زف ۳۹ قردبلوا نا نا ر ندنس هل طاب هبعاد

 ندم لاوحاو لوغشم هل رلافص و قود السا لها موع ورندتف و رب و

 رااح زسنوغ واولرد ولردلئاعاکو و قلزسفافتا هدنس یس رکسعو لفاغ

 اب وک یک یخیدنلفابا یرارفاک مور ادا ده ز ندنکیدلم یفیدل وا راکرد

 لصاح هلقلبالوق یرللطاب مارع بوروتک هلا ةلفغلا لع یمالسا لها اموع

 ۱ قو یرح ندیشر 2 هدهد ر ءارو یسودنک و وز هنس دن روت قلوا

 تونل و هد هبلع ا هد ر ومظ ی را داسف یادتا درام ور قرهنارواطیک

 ۱ كن وا وهم هلن دم ون تون روک ندفح تر وص ه هیلعتل ود یس ړل یان دیک هدنک

A E) 88 یتفح هل وا رادان و قاب ىرلقاتسود هلبا هبلعتل ود و یفیدلوایلخدم  

 ا كن هملعت) ود یاو رې هلا هح و قد دل رم ور ندا ناسصعو

 4 ٤ رهن ےھت لثاع اکو و شفا ناب امر تاعفدلاب یک ودا لوح درس هدارا و

 لا هدهرهاظ تروص د ند هیلعتل ود فرطو نکا | دس راتعنص و لبح

 زر لیویصم هد هسدا شالا رواط یک یدنلوا داقعا هنن رازوس و كنول وقسم

 || داقحا اعطق هدنزو جا ندنفیدلوا موزحو مولعم یک یکرک یتقیقحو هنک

 4 هبطاستحا تار و ربدادن نالک مزال کا نكد هب یدعم قرهیمهنل وا

 | نم هدم هيلمتلود هکاتقو هتشبا ردشفلوا ماقهاو یعس ناکمالا بسح

 | یک یکیدتبا روهظ یراداسف كرامور قرهلوا روصنءو دۇم هللا فرط
 | | ند راقاجواو لاحرو ءالع ع ومو دم تما لاحرد بونلوب هاکآ دیماه

 | كردبا داحاو قافتا یک دوج وکی یسهلج و راشو د هننرغ یرتل ودو

 1 یرلترمضح یلاعتو هر اس قح ندنشدل وا شلنارواط هژمل و مریویصم ر ره

 ۱: ۱ رکاسعو رومعم ایفسا و هاصع هدر ره هنلا و داهل قرەلوا ىسەرھاب "هر

 یسیدنروق كن ول وة سم ءا هس رافدل وا هدقل وا روصم و رفظم ندحوم

 ایلک هل مجوو رامور نالوا یبهذممه یکیدلیا كب رحم سکعلاب قریمیج
 یزوسیدع یک یکیدروک تب رقدراو هنسهحرد قلوا لعحصع و هتشک رب

 تروصوب زسروب هرف هلب و یرامور نالوا هدمه ےب زس بو رد شکد
 بوکج یزکلا ندرلءور زالوا هل وب ردشغق وط هناتس لات ود هبسور



md 
 | لوح یرالالعمضا و لاوز بی رف نع كنهرگ هرفك نالوا هدنس هدناف
 | هدنروغوا نيبم نيد نانلا كالا هللا هاشناو لومأم ندیراب بانج توقو
 | فا ول ینجهلوا رارفتسا نیهر داحناو قاغا نالوا لصاح هدفرطو

 | لصاماو ولقاحواو العو تاضقو ىف مارک نفرصت و ماظع یارزو
  ۱بولی یتنابخ یرفذلوا تکت رم كراع د ید مالسا لها نالوا هدبناح ره

 | لئاز ایلک هقرفت هدنسهرا مالسا لها لردبا دانا هلرب رب هلهجوو هدرانا

 | تمارک دارا نالوا حونسفرش هعفدو قرهلوا لّوسو بولطم قلوا
 | ندیهانب یوتف ترمضح فرط هرزوا یساضتفا یهللالظ ترضح *هذافا

 | یرچکب ولتزعو هناضق و یتف هاب عقاو هدیلیا مورو یلوطانا اراطخا
  ۱هدفرط و هب ولقاحوا فک ځد ندنرلبناح یتاوغا ولقاحوا راسو یساغا

 | هلا هلج ځد یراب ریشم بانج هلغلوا شغلوا ریرم یقافنا نالوا لصاح

 و وم یهللا ہک ءالعاو ارجا ییهیمالسا تربغ كردیا داحنا و یافتا

 || تهافس بابسا حرط و تنیزو ماشتحا كرتو افوا یعس هلاکا یتالاح
 || بولطم یراهروب انتعا هنلاصحخسا یتروص تیرفسو تی ود كردبا

 ۰۰۰ دعاق هلیاب یکودبا |
 ومو

(۳۸ ) 
  لام ذنای 3

 قافش فرط فرط ًارح و ار و یراتواقشو داسف ناقیج هنادیم كنتل مور

 تما هلج یعبدلوا هدنروص هلو هددحرد هن موبلا یراتراسح هنایصع و

 ودنکل احرهب یراتراسج هتکرح ًاموع هلهجو وب كررفاک ردمولعم د ||

 هلوتع باسصعا یرلقدنلوا كب رع ندنفرط ولوقسم قرهیلوا هن راودنک |

 اقلطم یراتکرح هلی وب كرانوب مالا سفنیف ادعام ندنغیدلوا موزج |
 ینیدلوا یا ندنسعا لالخاو كب ر ندافخ "هدر رب ز كنولوقسم |

 هل ره و ۰ ردشلوا یسهدرک قق یک یکرک ردق هه یدعم كن هبلعت) ود

 هدنرلحا و یربمدنو رمق كناباءر ندا ناصع هنملع یرلهاشداب هسیا |

 نایمتیج هنادیم یتوافشو نایصعو نایع وا هناطبش بولوا هدنشاب یلقع ||
 ید هیلعتل ود ندنکیدلک مزال یرلفل وا تنایص "هچرمو ةتفش كناباجر ۲

 تیرح هلیوب یرلنوب كنولوتسم قحا ردهدکشا تکرح هج لب وا نآالایلا



 م صال هگدنل و هدوالفا شود را لو كم ور یبه هر هح ورم

 انتعم لعرب یلعا باطم لوصح بیسو اہم یب یاح هباتودو رکسع هدای

 وو سابق را یراتمدح هلرلشا دنط و كجەر و كما هدول تولوا

 ۰ ردرلعح هلو ا لاشما دوس كرهلب رتسوک هلقمراب هدانا تلف كرها

 ۰ یتا

 وصون

Cx) 
 ٭ یتروص هیماس ٌهماق نالپ زاب هنیفرصتمو تایالو

 هبوب عیارش یارجا هدم تلودو ند ناکرا ورتندمالسا روهظ یادتبا
| 

 1" راهظاو هبداهح ضثارف یاشاو دیشمو سوم هلا هبدجا تما عامجاو

 | | هبلغ راثآ ماودلایبع قرلوا دۇم نجرلالسبقنم هلبا هینید تبالصا
 1 فذاعع تونم یکیدسلک هلوا راکرد هدناسع | لا بناح ماظتاو

 | | راعشو هیضرم لوصاوب هتفر هتفر نکیا رابکو راغص مولعمو راکزور

 | هغماشوف بونیک قلخ وربدنقو رب صوصلنایلع بولیدونوا هیمالسا
 | هزوامت ییهلا دودح بوشود هغعشارغوا هلا رابش نوک انوکو شعلا

 | نب بویگچ ییرب رب سکره بولاغوچ قافنو دسح ندنراقدلوا شلشاب
 هلوش هيجنرفا لود ىشان ندقلوا رادون تنابم و هلك ةقرفت نيلسملا

 | یدیشم ردسک هن رازوک یزب ځد نماباعر راذکجارخ یاب نوسروط
 | توک رسا ؛یدم تعا ندنهدل وا كلوب یحاص كالودو ندو کل

 ریکیاح یمارجا هدنفح هیمالسا تلم كرامور كردنا ظاشا ندنلفغ باوخ

 هانا هنیدحوم نینموم دملا هلو یدنلب تنایخو تنعلم نالوا یراریعض
 تاوغا ولقاحوا هلاب و هیلعثلود لاحرو ا۲عو ارزو هدهیلاح ةعقو كرهلک

 رک هرزوا لا وسر هس تنش لرب عاقجا صوصخ هداوتفراد ییاطباضو

 رک اسع تاضقو مانالایفم هنن رزوا داحتاو و قافتاو تعب هرزوا هدحاو

 نب رصانلاریخ بانج ۰ ردشغ وا قاثیمو دهع هلا هاب سقف ہدنراروضح
 كنهلج . نیمآ هیلیا ناسحاترصن و زوف هدلاح ره هب هبلع تل ودو ند

 ده یلعتل ود ولقاحوا و لاحرو مارک ءالع و ماظع ءارزو هرزوا یکیدلب

 رق ودونید هلغلوا بدم تلود ید تلودو و بول وا یسهعیرا ناکرا
 .هیعاد ااو رسك یهبمالسا هرونم ةه ىلاعت هللاذاعم تولوا یرانعثد

 هک هدسان $



 ندهرو له "یضارا لتیارا دعس ندنکع ەز وک تب میخ دنها ص 1 ۳ ۶ 1 س ۳ 0

 رنو اضا یب اک یتهزاول كنهراس عالق بول | هریخد ردقییدتسیا
 یو هدلا كن ءق وم صالقو ۰ ردا سه ۲ ٩ ۳ ییعفانم

 هدریدسقت یغیدلراقشبج ندلا صالق سکلاب راراب هشپا هداب ز ندتعک
 ید هدهراس عقاوم هلو ندنو یدنوط زوب هفعض یتوق راهور هتشیا iS ی اتو یر O ۱ ی

 هنسم هلورابا كناششتو قرهلوا شارخ رطاخ یرهرطاخ ردو یعجهلوا |

 هلکنو ۰ رولک روتفو نهو هتلم ناشکتریغ نانلو رظننم هبا مثج راج

 تفخ یرزهشدناو فوخ نالوا لصاح یالوط ندا وو و لر ر رار ۲

 ندرب هلل رورم هنادغب كنشالسا هکنوج ۰ رولوالئاز هکلب و رولو ||
 تالوتاتسا و 4 یلامباب یشدناتماسجسک قزهلوا رک ولع كالالتخا هرب

 هه رداتوکع یراناقلاب كنولهبسور هکشهر و تشهده هنمزلسا لا

 یودا كج هیغا ناهذا شیدخح ردقوا هسلوا كج هلک یربخ یوصو

 ندلا كنادفب هدنریدسقت یرت ؛لروک ذم عقوم ردندهقوئوم رابخا زيدل

 یرورضو یروص یناشاع نالوا هرامور جد كنولقالفا یک ینجهفیج

 هلیسهعاشا فیجارا هجن كردنا هلماعم لیدبت لاحرد هلیبسح قاوا
 هداب ناشلوا هماقا هدصالف ۰ ررولو لو هع ور یی ر هیناد ضاغا

 علطم هروک ذم عقاومو هه رح روما هنفلنادناموق كن رکسع مور

 نوجا صیلحت یی رانطو رلمور ردمزلا یبصن كناذر ولا ردو یلتامولعمو
 نسح هنسلاها نادر یک یراکدلی یه راحو هب راشم هاب راند

 اا الجاع كنهراس قازراو راد قجهللا ندرلنو ردمزال جد هلماعم

 مک یراهشار هدنرافدل وا لما لئات هدن | هدراهسا تردق یی هدکمر و ۱

 هلوعمو نانلا ندنغج هنلوا ادا هلرکشت راهظا ندنفرطتلم الماک كرهیلدا

 یساطعار رخ وع یضم ههر وک ذم تموکح هلیج رد كنناسف و رادقم كراش
 نارک راب یتمدخ وبسشا قجولوا هن رببهذم مه ید رولنادفب رواک مزال |

 یراح نابقیی رلوصح ورندهدیدم ننس هکن وج زالوا یراقح هکلیا دع |
 قوح هل ضف ندررض یار وک او اذ بور دباق هب هلظ نالوا هثمات ۱

 رطاخرد ینکیدم یشرب هن رللا ره وروج جد یراهثا كنسيقاب هعفد
 تایسا نان وا ناب و درس رلصفم هد الاب دنا ٠ رداکد یفاضصنا كماعا

) 4۷ ( 
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 اس
 وم بوی م ا و د رزوا كاد ید ہدلاح یکیدتا لصاح توف

 0 اح یتیدنل وا تاک هل ر وص و ۰ ردیلهکب دو رو لزعفد هد هیسانم

 هدرانا هبلغ ځد هدارو یتیم هن راتفابل نالوا راکرد ارګ كنسهشاط مور

 | قجەنلوا كرت صالقرک ۱ ۰ ر ونلوا ديما یرللوا یکلام كنهنوط بولاق

 . هدلمارپا هلتهج ۍغج هیلاق یرا هشیدنا هدارو بناح كنعد تقولوا هسیارولوا

 ۱ | وکر و قج ورو هزتسلسهقشب ندنکحهدبا تکرح هبورلیامالسا لها نانلوب

 ۲ هتسودرا كوب كرامو ر ندفرطره كردن هرباخم هلا نيدو و یلویکیو یک
 كن هیسج وقر هعنم ندروبع یرلنوب زکلاب ۰ رد راکرد یرلکج هلکی رغوط

 كهربا نالوا مها هلبعقوم لیععساو ردیا باحما یتسفلوب هدهلوط لحاوس
 تعونم نالوا هج ەق وب هدنسسلیب هد)ا كرص زلف NS تیلبس دنعطو

 هدهاعم یسامتیچ هجراخ كن رکسع مالسا لها نانلو هدلنارا هکردو

 د ها شخلوا دم و ادتعا هدیاب و رد هب ید یبم هنغب دل وا ندنساصتفا

 كناطراض یرکتنع قوزو ی نالوا زسهطدار رنو هل.تهج هام

 یراوس رشیللا زو رزوب هلسهلیسو قازرا كرادن كرهیعا افصا یتیرازوس
 قالوا هدفارطا هرزوا ینیدلوا یراهفولام تداع تولیاب هتسیضارا نادغب

 | ییرکدلکتسار ندنسیلاها نادغپ نک اس هدنلاح ودنکو اځ و تراغ یارف
 اردا شحوت یسیلاها نادغب هلج هدر دقت یراکدتا یدصت همادعاو لت

 ۳۱۱ فوت الف نکلا و درک قد یزابجملو هدنلاح نایقطرب
 1 هدلبارا ندنعج هنل و هداروا 4 ربع هوفر نیزلکنرب هدر ده یتیدنل وا

  تفو هرز وا یعبدل وا دوهم ورندهن وا و رولک همان تعس و ید هرانلوا

 فلش کک رس یرلکدتا هناطباض ىس هشاط یرکسع هدههاضمو يک

 | هدنردقو تعس و تفو ےک یر دشا ضاعاو اره راجاب رانا یعلزسنعاطاو

 م ناو هدن رلادنام و یر تولوا یراح یدوش كناطباض ید

  هدلیارتا هلیصوصخ ۰ ردندناهطاو ینجهبمهلو لوب هتسذپ ندنعاطا

 كو لواندنو یعیدلوا ردتقم هرکسع طب رو طبض كناشاب نانلو ظفاحم
 ۱ ی روم تدم بول وا روح هب هلنفاح ندنسامعسا ییسدعاق هطا قالفا

 أ ثالام هصالق ۰ رد هلي سم امم وب ع وڌو تکارح زسل و رب ۳ هدنفرظ

 لرد شیاتسا هب ولنادغب تولوا نت هل وصا و هيلا د هدق دل وا

 جو 7 لرامور هسداو رلرول وا ییعلسم ندرکسع تلطو هناعتسا ندسحا ۱



fv} 

 ترضح یا ص زو یراب یاصر قلو ا صرع

 قرەلوا ندناعا لها نمهلج زن ۰ ردمولعم یعیدلوا یریاغم كنبهاشداب

 مانا هعفد و تولوا رینما ندزع رب رب هدزع داحاو قافتا هلا رکو رب

 بونلا یدرا كفيجارا وب دعبایگ هرزوا یکیدلرب و رارف هلی رهطم عرش

 هسا راو تبنما لصن و هسا 2 هلهح و ساره ورند هن وا هدل وماتسا

 كنفت بجوم الب و هفیجارا هرکص ندنوب قرهلوا هلهجول وا هنب
 ۰ ردشل وا ام بید 1 هسلا ردا تراسح هغعا

 ۰( مظعملا نابعش نم ثلاثلا مويلا ىف )

 وصوب

۳۹ ) 
 < یربرقت كنیکاوقاي راد هنعقوم صالف

 مور ناک راد قم هلبسهمزلامو قلبا ماکهسا هب هبسانم عفاوم هدصالق

 هج رح ۰ ردبجوم ییهریثک عفانم هجهقلوپ و هع رح قاوف یرکیع

 هزع ولطم قرهلاق نسهراح یسیلاها نادغب الوا هک ردوب یرلهدیاف قح هوا

 هزم هدرا ومو هلماعم هلزرمودرا لوس نالوا هدقالفاو ندنرلکحهدبا تقفاوم

 ۰ رارولوا روبح هکمروتک یر اخذ نالک مزال هفشب ندنرلکح هیمهدیا تعلاع

 هدارو بناح هدهسلوا قج هقیج یرکسع مالا ندلناو ۱ هکردو ۳۳

 هن رزو | ماکعتسا تویمهدیک هب ورا و کا راو یزد هدصالق نالوا 1

 جاتح هغلوا یلثم جاق رب كرانابلو هدنتلا ماکیخسا ید هدردقت یرلکدلک | ٤

 قلاق هدنفرط رکسع نالو هدنتلا ماکعا هبلغ رار هلکنو رارولوا
 قوس هن رزوا مودرا لوس هد وغارب هد ورک یصالف ریل وام باعا | ا

 ماکسا لزوک ر هع رح الا ۰ رددیمب ندلا جا هسا یرغا رکسع
 اورد ی هلوا لیکشت ندنافس نانلو مضاح ثلیدع هدلاح یکیدلرب و

 یمهش قالفاو طعف هدرلاروا هنس و قرهنلوا رشکت هروک هلاح باح ||
 كج لرد وک ارو رحم هعالق نالو هدنلحاوس هنوط هلتساس قلوا دم ۲
 بولوا ناسا قلثوط یزاغوب هنس نوجا یعطقو عنم 1 و احد و

 اردا رطاخرد جد یه راع هلیساعود هلوط كنولناشم ر ر ةلکنو

 تک رح یهروک د ناف س ناسلو هدنسهرادا كناد قجەل وا تنج وڏ

 اک هه رام ردىنەد همزال قعردسلو هد رال نالوا ليسا ی۶ج رو

= 3 3 3 ۳ 2 



 بول واكمولعم یرخآ و لوا كص وصخرب ره هلکلوا ندنسامدق كمهیلعتل ود

  لالقتسالاب ندنفیدل وا مهناکولم موزحو لومأم تقادص هلمجورپ ره ندنس
 لوح هدناب و یس مهروک یدعا مدلیا نییمت هنتمدخ مهقلطم تلاکو

 لاحرو مرلیجامد العو ارز و هلا هکساضتتم تفادصو تبج كغيدلوا

 یایحاو هللا ةك یالعا هلبا مرالوق یناطباضو تاوغا مراقاحواو تلود

 ۱ هم هملعت) ودر وما ةف اک تودنا قافنا و داعا هلس هصلاخ تد هلال وسر تنس

 1 ردنا مالعا یتاص وصخ ىضتق» یالعاو ضرع هع وام تاکرو ماتها

 هللا كرتیفارساو ماشنحا و تني زوقمالاق هب وریک مصر نددابع حلاصم
 | هیدج مدقع رش ین راراوطاو تاکرح میجو لیدب هت رفس قی طح
 | فیفخ ییهعظع هنتفو و تفد هنسارجاو هبش ههلسج ینپ را قیبطت

 ۱۳ سس تا رو وترا يقولوا هیدن تلوم مفللفتاود توتمروک

 | | نالدو ناح بویلکا یئ رنج زا لاما هلا بواق داتا قحا یتمزلس
 DW هدن راد یلاعتقح یراندا تعیاتم هککندلبا یو سا و 0

 ۱ نیمآ هیلیا نرف

 ورو

(۳ ( 
 چ فی رشرما تروص

 انا لها قاغا نالوا تولطم دنا هادا رک رد یدامف المو

 . نمالک | یترغ ندو رطب یودنک ضعب قلاراو نکیشلوا لصاح هدننا

 . فیحارا عاونا هدرافاقزو هدراهناح هوېق یرلهلوتم قحوح قلوح امغس

 ۱ كنفت بحومالب هدرلفاقزو هدنرل وا غ نال رلکدتا رادتا هک وس نایذه و

  ضرعلهاندیک هلیلاح ودنک ج دهدرالګ صعدوراروما وا یلاخ ندقغآوتشب و

 ۲۱۱ یرکت تعارا وادا وزو هد راذعا ھالا واک فلت یار
 . یتساقلا قاقش دل مالسا لها قرهلوا ندنلف می ورت یب راک كن رند
 نفت مسلح وم 7 تفت ر نابعْفاب هناعا لها ندنفحهلوا بحوم

 .دابع هللا تباصا هن ر ءاضف هدقلارا ادعام ندنفلت توراب یبلثا وتشی و
 لها نالوا راذکحرخ نایلوا یلخدم هدداسف ملات بج وم ییفلت كپللا

 5 ضرع



4 
 ی .يصتم ی همزال تابش نوحا توعد ی "هداحو اشا

 دا اضتفا لاحرد ندنفرط موسم ثیبخ هلارادصا یلاع یدلر وی ا

 هع وقو داسف هن وکر ندابامر هدلحر هلبلاسرا یرادغاک زوروفا ددش هرالګ

 یسمالک

 بالسناو قاقشو داسف نالو عوفو ردق هیدعت قرهیلوا هبت یسودنک

 هداب ر ندهلج هرز وا یس ەر تثابخ یا طقم نکشش وا درست

 یلهروم یسودنک هلضف ندنفدلوا لقتسم تبس هشیاسا لالتخاو تبنما

 هطب رو الق نالوا یتبالو هدنسهرب زج هروم هعفدو هلسهسدالع قلوا ۱

 فالخندنرافرط ایتشازغع شفلوا لالبضاو لافغا شعب نسافر 4 ۲

 ندا زا یک لحد هدنمانخو تعاطف یی ناک هوا ~۳ و

 یرلقج هلوا راجود یلاعت هنوعب كنهموقرم یایغشا هلهجولواو قق
 هدنهیلع هیلعتلود رک قرهلوا لقتسم ببس موسم ناخ هتک الفو رهق

 نوش نوت یشتئاسبخو تنایخ تهج رهزا هدنسح یلم ودنک اه و 6

 ندنفیدلوا شاک مزالیدولا تئابخ دوجو *هلازاهلمجول وا و شهتيچ هفیجآ ||

 ۰ ردشغمل وا باص 5 داخلا ه ربع موس مه نا 7

 و سون

( :۳ ) 
 نوامش طح نالوا اد دن رادص كن اشا خاص $

 مالس یس نیساشاب اص حاطا ع درج قلطم لوو مظعا ر زو هک

 هدم دیلعنل ود که لوا مولعم هرکص ندمکیدلیا فیطلت هلم هناهاشماحنا تمالس ]|
 هتنیکسذ كن هنتف وب بول وایم ولعم كن هلج یداسف یتلعمور نداروهظ ناهک اب ۱

 ندندیدانص كنهعوسیم تلمو قو رصش هلبا حالس نننمّوم فاك ||

 هدناب قوا نیک ستو عفد قرهنلوا تسایس هرانلوا یلخدم هدداسفو

 نونمولااعا ) یناطباضو تاوغا مرقاحواو الک و و العوارزو هنلاو دعا

 اشاب ىلع كفلس نکیا رشا قافتا هرزوا هدحاو هلک هحل ولدم ( ةوخا ۱

 یراتایخو یداسفو هنتف ر ومظ ببسو یمهبلعتل ود دعاوقو نوناق زونه

رلفد رو نوحا صیلح یب رفت كتلم مو ور نالوا راکشا هلج
 هل راسمز ی

 ۱ تدر كند توم تلم ردا فال ار دوخ FE لاک ن سهم را و هنقرف

 كردنا قفس یافلا ہند ه هز ره و غوغا ا جن هلنعناع دن رازج

هشاب راک وال ثمر و للخ هنجو تولق داحا نالوالصاح | ۰
 ی رابسح هرا و



 ۷ * اوا 1۳1 سا 119 وا اعاد كنتلم ا

 رصذ هدقدالک | یراندا تعیاتهو لمم هتنابخو قلانف هدنراګا قراروص

 ی رنو پیدات هرزوا یرلنبا هسیا ردا اضتقاو دیو محصن یرلندبا لوبق
 رخ هلمنفو یرلندنا رارصا هدننعلم بويا لوبق هبرت و تحصصنو كا
 || یغیدلوا لئان E E هلهجولواو اغا یعلی رغوط لرهرب و

 ۱ نکی ا غ اا ادا ی کشت هک دل وا گناابعو تازاشا مو
 تفادص راهظا هد هرهاظ ا ثیبخ نالوا قی رطب مور

 9 یودنک صعب هدنش تلم هعفدو هددسیا شمرسوک ی 1

 ۱ رتو شمروق ورټدتفو ر امانا 4 هباطیش سواس و ضعب

 کا الر یال ل كيور ناخ لام ری هداف

 ۱ | ردقو و یتفج هیمتیچ هشاب هدنقو ر ج كنهلطاب هیعاد هلو وب
 تا یساش هعاسلا ماف یلاو دوم هللادسنع نم و رند هنس كب

 وس هلوتموا هدنفح هد تلودو ند نالوا دک وهو تباث هليا هب وام

 نکیامزال كمردلب هرانایلب و بولس یسودنک ینکودا لاح مارب لایخ

 والثموا ههساضتفا تنایخو تلالض نالوا زوکر م هدنربع» تثابخ ربع

 یقلوا داف یاوشس یسودنک هکلب لعد رحزو عنم یرلدسفم لد هداس

 هک یدلاق زاو تراسح هسلاسدو لیح لاعا هدافخ "هدرب سد هل روص

 ر ادم یک یکرک یعیدلوا شا تأرح هر هي سج تحاضفر هلو وللو

 : ِ شا رام هباعتل ود روک ام دا لوم هوش ندنغب دقح

 1 واشا 1



3 

 دیر

i A 

 سس
 مدار رارا ییتحار هلا نر اعاد تویلوا تاس هدنآر كناشاب ىلع لمس

 ماظع یارزو نس ری مزال لزع هلغما_م وا هلاح و تقو ندنعردل وا ۱

 فورعم هلا تماقتساو تفادصو فوصوم هلا تعاصهو تربغ هدنس

 موامه مولعم كتکرح هن القاع هدروما كغیدنلو ردق هلآ وب بولوا

 مهروک یدعا مدلیا نییعت هنتمدخ مهفلطم تلاکو لالقتسالاب نس هلغلوا

 كتماقتساو دشرو لقعو تفادص و تربيع كغيدلوا روطفمو لوبحم ىس

 كنينموم ٌهفاك تویلوا سابق 4هراس تاقوا هلهحو ر تقو و هرزوا

 دقل ) لردبا تبحو تنواسعم ےعص نع هن رار رب و تریغ هرزوا قافتا

 رهظم هنسدع رک تا ) ةريشلا تڪ كنوهباسذا نينمۇملا نع هللا یر

 هدیسر هب وجو ۀجرد یرلعا تعراسم هیراب یاضر لیصح بولوا

 مراقاج واو لود یالکوو ارزوو مرایجاعد العو ناب ه هلج ینغیدلوا
 نعطو مذو حدق یرخآ "هرمز هرمز ر ردنا داتا و قافتا هل راطباض

 تاوغا كمربلوق راقاحواو لاحرو یتسالک هعوقو تالاح ول. ضرعت و
 فارسا هدیشرب ره هلا لر یتشزو شالاو یی روط تیرضح یتاطداض و

 قوس لها و فانصاو هدنرافانوق تلود لاحرو تناحو اقنا ندنهافسو
 یادا هلا تعاج نالوا ادخ ںیبح *هدک وم تنس هددجاسمهو عماوج

 خاوح كمهبلع تنطلسلا راد هةنکسو هش ییراعا تاولص ٌهضصی رف

 ناهاوخ ربخ هل ابو تقد هنبلج راخز نالوا ندنره رورض

 مدیلع تلود هم روما ةفاك داعالاب هلم هن..س تنطاس یالک وو تلود

 ضرع هغ وا۵ باکرو هنن رل هظفاح هرزوا ماقا كمهروصنم تادح رسو

 نان ر نددایع اصم ردبا مالعا یرانضوصخ يل کک

 لوسرلاوعیطاو هلاوعیطا ) هداب وب و نیسهیلیا تریغو یعس هنسمالاق و ریک
 تنواعم اک هلبا دایقنا لدو ناحزا هنلیلج صذ ( مکن صالا ىلواو

 ۰ نیما هیلیا تنواعم هدناهج یکیا یلاعت قح هرلندبا ترهاظمو

 ورم و

(TE) 
Xیس هتفاب كن رط) مور  ¥ 

 یحاص زوسو طباص 21« ره و فنص ره هلهح و یییدل وا م ولع» هب هژج

 | نالوا هدنسهراداوتراظنرب ز كن راودنکهلهج و یغیدل وا یراتمذ هضب رف ك رانل وا



¢ + ۱ 

 هرزوا ۱ تربع و رانعشد و ا ۳

 ۰ ود زس ەليا تردام هحارخاو ما نعا

 بجرملا تجرنم تلاثلا موبلاق ار رحم

 ورم و

)۳۱( 
 هک هرک دب هاشاب نادوبق نداشاب ماقمناق 9۶

 ر رفت ناسلوا مدقت هتساب ر ماتم ندنفرط یسچلبا هزلکنا هصفدو
 | للخ ه هماع شیاساو تحار هدنرافرط یرغا لو ترد هدشآم

 مد وا اذا ماونا .هنوک ره ترابع نددصق ءوس هناحو لام بولک
 | یچلیا ندسنفرط رامدا نزک هدنراقاقز یزغا لو ترد و یودا

 ۱ | ینیدنلوا ض هرعت ندقیجا هن راسفن و لام ال رلیضعب نالوا نبق كاملا یموم

 ا فک ندنراطعاو ذخا ندنکیدلک للخ همش رتراحت یراحت هرلکنا و

 E ؛ازکصل بولوا روک دم و ررحم یر دلی ناب یی رات روبح
 لوغشم هلئلروص هل هللا ههزال روماو حا صم تۆل تل ود:یالک و

 ارا تفولا بسح نکیا ندنالاح نالوا یرلف رش مولعم زع رافدلوا

 هص وصخ و كرهملروک اور یه وا نهذ لاغشا هن رااکتشا هلهح و و

 قارویب تیجو تفد هوجولاب ندنرابلاع بوص هنسهدام طبرو طبض یقعی
 | هلر کک یتفو تکازت هذه لالا و: ندداوم نالوا یرلتل ود "هدهع تش 6

 .ثلاحم نانلوب هدنراپ روتمد "هرادا رب ز و هنسالک هعوقو هنداح هلوقم و

  ماقها و مادقا هوجولاب هنصوصخ تارفن طب رو طبض هلسهظفاحم لاک

 هلوعم و هدلحم نالوا هدنرهرادا ر ز هلغلوا ند هبلاح ضلارف یرلمروم

 هعوفو تکرح ر ىدا رولوا اکتشا ثعاب وللثم اذاو روجو ضرعت
 ۰ .یرمروب تمه .هلاصحسا ًاعیرس یاسا یسالک

 ۱ وصون
(۲) 

 < ردتروص كشرش طخ نالوا رداص ًاباطخ هباشاب یلع یلردنب #۴
 | نساشاب ىلع ملع تقادص قاطم لیکوو مش هد وتس مظعا ر زو دک

 ۱ ثنلس هک وا 4 ولعم رک ندم دلی ا یف ها هناهاش مالش یس

۷۴ 



 شرک رج هرزوا هاها

 للام نامرف هنتسان یر لا

 یرلنلوا لئام هدا ز هداسف هدنرتشا تولوا راکرد داسف هشت تلم مود |

 قفار قافش هنس مالسا لهاو توجآ ریظع ر هدتفرب دی نیا هلر داتا |

 كنس السا یرارف ندشاب و یرودوط ندشرکب یر ةيعاد |

 تنامخ هلهح ون رارفاک مان لاڪ یسهدو و نادغب هلا یردناسکلع لغوا ۱

 هلجو هبهرهاع خاحوا یلاع نامرفاب مدقا ندنوب یرلکهلیا ت راج هداسفو

 رها شدا رع لو واتمارکح ولتک وش هداب و و ناي هد تما

 هنلعتل ود و یدشش وا ناللعا یرلهن اکو لم نامرف ورا درد دفا

 بانج ندنفیدلوا لوب یحاص زق ودو و زعد بواوا هد تل

 دادما كن راتمضح ل هللالص ن ااو هشانعو نوع كل

 زمهاشداب ولتکوش نالوا ماعلا یف هللا ةفيلخو یقرهنلوا لو هشناحو

 ندن رلهح را رفاک وش لاعت هللاءاشنا لرب تع اظا س . رلنامرف ورا

 نیبه ند نالوا یتیجو ید مارس هدیابو و امدتسم ند هيلا فاطلای

 نا ج هدک دليا تانا فا و و ورهشیلاچ ةن . روغ و

 هکرد صوصللا ىلع ۰ ردانشورو رهاظ ینح هلوا قآ یزو ۲

 روهمشم هلا تعاصتو دقعمو قداص كنهملعتل ود یعاحوا یاب رک ؛ یلاب

 شلک هعوقو تمدخ دهن ههن ه هیاعللود ندنرازو هد ههاس را

 راکتعاطا وربامرف رولیدب هلا لسیفرب قرف شعا یرلقلقآ زا و ردقو

 ند هلا شاب و ناح مامت ید رنو هدنفو هل وب تولوا یر ع صاخ

 | ندلا مت یا ندنفدلوا ندنساضتقا ی رار ی 2 تمدخ هر ود و

 هلا ت وکر زال یلاسرا رکسع هنفرط یخاط اباب سد ندهرماع غاحوا
 یراروالد یرچلا یاب هک و نوت رفن كي شب هلا را دریا کک ك

 هاا رس وا هنسغلف کک هنغاط ایا هم اغا یاب یب و



 وصول

( ۲۹ ) 
 وچ یلاع نامرف ًاباطخ هرایدنفا رازفد و سيرو كن ادک

 وهشم ندنفرط قلم مورو تیفیک ندا روهظ هدنراتکلع نادغبو قالفا
 یراب نوع بولوا ندنالاج نالوا یمولعم كنهلج تنعلمو تثابخ نالوا

 ندهبهلا فاطلا یجافدنا هدب رف دهع كنهئداح وبشا نجرلا هللا ءاشنا هلا

 نالوا هيات تعیبط هسات جام مولا لع ورد هديدم تدم نکل .ردلؤسم

 الوا یر ره مالسا لها ردنا لیدت هت ود تقولا بسح یتیرضح

 قمبطت هقفلسروط ییب راتکر حو راوطا هتفر هتفرو لر هیلکلاب ییهافس

 تهافم ایلک رانلوا نداتکو  هبذخو تلود لاحرو ندلاح باحا یرلطنا
 هرزوا قلوا همدم هل وع هتود یتیرضحو كرت ییایشا نالوا ندنعون

 | ا ندهمزال یرلیا كرادت بساو حالس رلنایلوا یراحالس هدما لوا
 هدنفبنم قوطنم هاها نو امش طخ نالوا حونسورودص زرد الج هغدو

 a راست و تهافس كلود همدخ و لاحر و هک

 ریدلیا 2 ه هج ردو هتشيا ردنا هدهاشم ینغیدلوا لاح هغمنارواط

 تر هدهسعک هن نکیشلوا مولم هب همدخو لاحرو الکو هلج تیفک وم

 ۱ روا هتک نالوا مدس و همدخ نو-سنلوا هست هه صز ره م هروک

 | داروک شيا هلب وب رارولوا مج قحا هدچوا تعاس هنراترومام لح

 | ۰ رریو همت هل و هتشيا زلوا تهافسو نیرو تحار نامزرهو
 لها ردا نعط بویفکب یرخا هرمزرب و ازهتسما ینی وب رپ اهفس مطرب
 ۳ نر اج ارت و .ایتلوا بیس هکعا افلا تدور دش مالسا
 تهافس راوطا راهظا كرهبعا تیامر هنسهدعاق ) ةوخا نەؤە کر هلا

 ار و بولک جک هلع یعیدلوا رومآسو تئاطب و لساکت هدنراروما و

 مادعا مکا ظاقا و هتل جدر هار دا ترابسح مک ر ھ هتمدم و لسعف
a 
i 

 ص نيد رداکد سایف هئیش راسو اریز رنوسچآ یی رازوک مردبا

 ےظع هللا ۰ ردتمدح هه یدمګ ندو فیلأت ییبنمّوم بولق مهناهاش هبت ےب

 حورشمو لصقم ود ۰ نیمآ هليا ناسحاتریصب و هابتنا 4 هلج ناشلا

 ةلوا شفلف دیک اتومببنت یلاع ما اب هبهلج هینس هدارا تروص قرملوا
 ؛رومامو همدخ و تاوغا و تلود لاحر یتنیفک د رس یدعا

 € هراس



 تاصعو نونو زاقروف ندهالاو زسلاعا و زد مود رص هدالاب ردههرشو ۱ ۱

 تعانچ ار ز زکه دا هارکتسا تودنا ضغب الوقو المع هراهشدب داسف |
 هنارانکتاو تامل فو زدند لا بردا یه رو

 رابادع یکی رلاضعا شلسک و شموروج كن هبايتسرخ هلاس تیعجو رمظم |

 هیداماکتماو ,دنفالخ هینوتق طارش و دلا يارا سوق ۱
 نالو ضورفم هدنتح من یابلواو تکرح قرهلوا هدنسوشراف هیکلمو ۱

 لوسانو هانک ی تویلوا یرایادجو سح كرانو و شعبا راکنا یرکشت |ا

 هارو و ندنرافدنلو هدکشا كرادتیبابسا .قلتوئلاله كزم رشادتلم نالوا ||
 لوک هلا كرد ییراتلالضو تلفغ ارخؤم بودا افتقا هک لزا را |
 دورطعندماسداک رانابما لوخدو تدوع هتاعرو تمالس مفتسم قد رطو ۱

 یرادوحو هرکص ندنراتافوو راهلوا نورفمان هومعو نوملعو یلزوروفاو
 "هوف سدق حورو زار ره : وبشا رلهنلو هدننګ هدا تنعلو هيم نو

 لئاسحو زکشیدغل و هدربادنو تاکرح هرزوا ۱ ریکیدلبا همس هلبس هشاس

 لافغاو هننفد تاالتخاو تازواحو هنسهلازاو رخ ك تا ۲
 یرشوط ند شوط كن :رنانل و هسا راکفاو هلم ۳
 ك ارفض لات قحو تمه وندم دن رپقو ریمدت هطسا ولاب اب |
 نم هناز حام نیعل | ةىلوو دو ت > قو هناهسلت یساسبلک 1

 تنا ھاو تناخ یرلوا هدنسهیلع س ةیدنا ةهنس تنطاس نالوا ۱

 ميجرتو ما لا ینتیبارخو رهق كدتلم هدلاح زکمیدنارواط هلا ی ورودو ۳

 مورح ند هیاحور تساي رو هنر یزس هلسیئوف سدق حور ندزککیدتنا ۱

 لزع یزس ادب وم ندنسارجا هیاحور مسام هفاک كرهیلیا دورطمو |
 دهشعاج-قرهل وا هبه هنفشع هللا تولب و بو الک | یرنو زرلبالیطعت و |

 دح یو یراب تیانع هجا وال و زکسهنلوب هدتکرح هدلوب قفاوم 7 ۱

 قالت نسح كلزمع؛دزاب هرزوا قلوا قیفر هزس یاب ر فطل نالوا نایاب وا
 ۰. زرلکب ندرس ی د ربا تراشد رح قیفوتو] ۱

 فرغ دوا فز  تارح هدترام یسهب وسیع
 نادیل و هرس تعاج هاب و قدر داعس قدرطد فد رش سدو هلا نم هنازجام ۱

 ۰ ردشم وا ق د لرصا ۲ اصما ندنفر ۱4 رگ ردا

 هر وص ره قر هبل واحراخ ردقهرد ندزیکیدلیا هرش و سا توزاب هوغو | ۱

 یک یتیم شدیم



 را یر جالا هلال یضولحو تمن نارکبش ار ز
 اوفو ها تاداراو ساواو یزعایدو تبح نالوا هنا راترضح

 هدنسهبا وتما اس هيس تئطاسو یزمدایقنا هن رلهقبنم ماکحا كەدە

 وزتسوک یزههببلقف تارکشت 4 هنامنب فاطلاو هباغی من زمغیدل وا رظم

 عازنخاو داحا ییسهناطیش روصت تالالتخا و ترتفوبشا ادعامندنوب ردلاحرب

  شعالغاب هلبایع دفع هلرب لکشت دیفخ هک رشم تکر شرب هدنراندب رلذدنا

 | راکفا ةطاغم نیع روک ذم هک هلوا موساعم هرن و هلغلوا راکشا یرقدل وا

 هکرزکب هنیم نالبیاپ ندنفرط یسیدوریا هلسلوا نیم رب شلباب هلبالمأتالپ
 | ردشمردتا مادعاو لتق ییایش ترضح نوجا كمالبا ع وجر ندننبع

 | شنا عوجر ندننیع نایاباتئشف ندنسهیع هراما سفن یبیدوربا موقرم
 : هداسرب هکرویلوا كعدیدرولاق ملاسو غاصعبطلاب ییع ترضح یدباهلوا

 كتلعر هلروص و ردشلوا یعاد یلتق كنابم ترضح یرارصا هدنایم

 نال رب وندنفرظ یساضعا هیفخ تک شرب كجهدیا جاتنا ییفلتو لالعمضا
 ندم و سکعلاب و ح ودقم دللا د-دع و مخ و هدرادح رده رارصا هدننع

 نیع صف قحراتروق لم نددءلب قحەلوا لست لداقات و كحهدیادلوت

 هر وص و ردرادد یکودا لوبق هّلادنعنمو تمالس ثر وم رده

 | | مدان هلبالاطباو ضقن یتیم وب زماسیلک تعاج هلسدق حور تیانع
 . هننعاد قلاباعر قرهلوا هاقداص هلبارارقا شی رلاطخو یرانلوا نامش و

 هزکیراتسودومولعم مدناه یبهروک ذعداوم رايا لوبقو وفع یرلنایلیا ثیشت
 هدر یی رارکم "هلابح یربکدتا ج كناشیدناد دجوم هلبا نالعا

 . هدورابا ار ز زسهبلیا انتعاو تقد لاک لذ هکلیا داب ر یک تویکنع

 مث هدلاح زمعیدل وا ا ضصەل ج هرزوا قءاف و ا

 اح مص ندنفرط تلود هلبا هداع تباصا ةن هدارا نالوا تئارقو

 تلعو ی ؟ ییددنل وا مهفن و نالعا
 یییدغ وا هلازاو عفد ندنساسا هکلمم

 یکیدلبا نس یمیدنل وا تا > هلاک رح فلاح هتعر ند تفرط یرلبضعب و

 د دش تازاحت رهظم تجیمو ناما الب یلاصت هللایذو عن رلم وقم ہدلاح
 دزمهیلع تلود بضعغو ظبع قرەلوا قح نراقم ادعام نان راەحەلوا

 جا بودا نایلغو تکرح یعٹخ تدح كمالسا لها موع هلبا لاعتش

 7 اب ری یکح هلیک ود هنشو یاقلرهانکب ردق و ندنغح هنل وا تردابم هماقتا
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 یب راقدلوا یرلادعا هللاو یرانمشد تونید سکعلاب بویلوا رورشدو |
 مدقتات هدهل رادند هلغع وط ییماکحا كنهسدعمو هبهلا نناوق راد رس وک ۲

 قالوق هن رهدسافو هذاک لاوفا كناشهدنارشو ناهاوخد موفم كرانلوا ||

 تلغغ ماد ههادبلاپ كنب ریضعب ندنارفمکبس هد هبا راکشآ یراق هسا |۲
 یب رطب دنمداعس فی رش سدق ندنخ دنلو لک یرعثود هلال صو |
 یسهشاطراحت ولرامتعا و تلمناکرا نالوا فرشو ناش باعصا هاب راباذج ۱

 نالو هدهجردو فتصره نک تدار فو یارک ی
 ندنساضتقا زم راکطاتحاو ندناحور فتا و قاقنالاب رر

 یک یغیدلوا ندهء.زال قعاروط لوا ندنروهظ قلانفر هرزوا قلوا |

 یرانابهر تالحو یراسایاب اسلکو یساسور رسانمو نادبلوب هرم ا 1

 هوجو نانو هدرب ره موما یلعو یراربتعم ارقو هبصقو یراساباب شاب و |
 رب رشم وقم هکزرایا هلن دیک او غیلبتیزم اصن باطن ابهزس زکسنا ریشه و ۱
 هزفل*موع و عضو هنا دیم هلا فشک الع ۳ را هعدخ و هلبح كناها وخد و | ۱

 ممعت ین رقدلوانا هاوخدب و ده رانوب و لالععضا بجومو رضم |

 كنهدسف و و زکلیا تفدهن راسداسدو لیح ران و و تریغو تمه هریمشتو ||

 كن رانانلوهدارو هسیارادم قحهلوا تابناو لبلد لوب لا هن راتمد ةر 1

 كنم رانل وا هدرلهرمشط و هزفرط ی هنامرحم تارب رك یرافدلا راد هداسف و ۱

 نانلوا بصن ندزفرطو نادیلوب هرتم ناتلو هدزرب لوا یهروک ذم قاروا |
 هتیعر فئاظوو حدقت ښوراوک هن رارومام ےس اتوا ا و
 ندنراقد الو لخ بی وع شیاسا رانا الوب هدناکرحو راوطا فلاح |

 رنو :ندنرکد روشود هک الهو لالض هطرویالد هاب ندرو 6
 زکعا هعلاطم شد رد ینک ودا یص وصخ یرطنا لس هنداج دینستم وکح "۲

 یناربتعم تلمو یساسژر زتسانمو دیلوپ هزم هکزسو ردراکشآ یودامزال |
 ربارب هلکزسو بوناروط هلدقدو ظقت لاک زسنکلع هوجوو یارو ||
 هب هیلاوتم اصن نانلوا داربا ندزکفرط رلناشلوپ هدهجردو فنصره |
 قیبطتهنمهنارا رحآ ظقتو نمهناردتاهلعتنالوب عوق وند زغرط هلباتیامر |

 ندنفرط یرلترمضح یلاصتقحو زکلوا مدقتاث هدنیعر زاد هلا تکرح ||



 ۱۳۳۱ ۱ ن ر ناشر رو زوفتلا تولس هدیسکیا

 | نالعا ییلم لالعتسا و تد رح قرەنل و ندنناصعا هلطاب راکفا هلریبعت کید

 | | نال وا هدرارب راسو بلج ییهلذخو لذارا ماطرب نانلو هداروا هلبا

 | | ههددعنم لاع هرزوا كمروشود هکاله هطرو تونازق لافغالاب ندرشادتلم

 | نوچ كلی عیصشلو قب وشت هلتروصرب ینیعتسمو مانعا رارومأم ماطر
 ۷ راکفا رنو املا راشم تلود هلا لامعتسا ید یعما كننلود هیسور

 | نوت نوت و نالی فرص هسیاو رایدلیا نایمرد یتفیدنلو نیعم هنناکرحو

 1 ردبلوصحو رثا كنب اعات روضو راثد تئابخ راکفا بولوا ساسای
 | نعطو مذ ثروم هنفلروطارما هبسور قرەلوا نکعان ةعسطو انعمو ارب ز

 ۱ هماتناب « لاع باب ارب رصیسچلا ولتلاصا نالو هدارو هتشب ندقدلوا
 | هلثکندنغیدلوا یتامولعمو لخدم الصا هدشیا و كنس هع وتم تلودعدقتلاب

 | هنل ود یبک یغیدل وا ندنساضنقا یس هفیظ و هلرپ جو مذیهروفنع تکرح وبشا

 | یسهلازاو عفد هلیملا یوالوا نار كنهعنش تکرحنانلوا رک ذو رابخا

 | رکو ربخ نالی رب و ندنفرط ربفس رک هنروصو یدلیا راطخا یتموزل

 | نالوا ندتفادص و قدص باعصا دوخای و طبض ندنفرط یراظفاحت دحرس

 ۱ نائلوا رکذ ندقاروا نالوا شغلوا زاراو اطعا ندنمناح زم راشادتلم
 | یکیا ندا تقبس یرلعا هدالاب یدلشالک ۱ یلصاو یماسا لذساف روصت

 هدلاح یرلذدل وا ی د تم رحن یر وع كراو و ساساد صخ*

 ا ادا ترنضح هياوجابم یاس قیر هنقاط قنات یر تیار
 ۱ | رهظم ه یتسد رس تازاسما ۵ و یتییدلوا لئا كن رب e ند هعرات

 ۱ هلم.س هب افو كن راض و لاوما رارب هل رلابعو دالوا هدلاح یرلقدلوا

  ندداسفرهلزعه دم قحهلوا بج ین ولو لزغاح هدنرخا مامهصامناب و

 | نانلو هدقەاشىل هرز وا مارا و هافر لاک هلس هظفاح قرهلوا نوصم و یر

 ۱ هنراتحارو شباسا كنساقدصا یاباعر كزعاودلا ةيدنا تلودو زع رلشادتلم

 2 3 ا لععو هلل !دنع نه روفنهو عیلشو هل س وزرا كمروتک للخ

 | نالوا فاصنا هرم یب و مورح ندنادجو رایدلیا یدصت هتکر ح زاهشفاب

 نالو یمایاعر هل زمهعومتم تلود هلب راهنان ونح راوطا هموق رم صاخشا

 موملالع لات الاد اعم هلا باج یتدح و راربغا هدنملع زع رلغادتلم

 تم تحت هل ژلوا تهاذ ۷ قلوا یعاد ییلالعمصا و فلت زلم

 4 نورو #۷
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 هنءاقم قلق رطپ نانلوب سدقاو بوسنم هنوب راوح زسو روغی رغ قی رطب

 راسو وتسلو سو وسا رم دللادنع نم بحس مرکمو رادبل وب هزيم زر زع عبا ا

 لی ترضح مز زسادهبه و زرلشادنرف ولتبحم هلسدق جو تولوا 1

 هطلخ هلبا لوبناتسا و ند یاسر هدهیاحور مراد رهو هدنساسک لو ۲

 ولتمرح نایلیا هساح ور سا یارجا هدنراسیلک یا زاغو و

 بولو هدرب ره هلا یراب فطل و رنابهر ولتفارشو راسا |

 ندنفرط ىلاعت قح رانابتسرخ كرابم هلباب نالوا زعدالوا ولنبحم ||
 رونلوا رلامد هزس ندزفرط هليا یاسحا مالم و فيا هرس |

 هراثدیا مرکو فلطلو ناسبحاو رت یارجا ینا لا وا
 فلطل لئان سکعلاب و راکشا یک شنوک یکودیا تینارکش ی افا هال ||
 تتک مجاب كتانبخو ردنسان رشا ندا رنک و راکنا تولوا تو و
 کاو تابا یغیدنلوا د رشتو عیب ندنفرط یسیع ترضحو هددسدق |
 یتفص كاروکنا ردیس ههبف تکرح كنادوب نت اخ هرزوا قلوا لاشا |
 هیلعتلود نالا هدرورپ هلا ناسحاو فطا یرمهلجو زقنمب تتلو ۱

 اصن هب هناروربل التخا و هدساف راکفا ق ر هلوا هدنهبلع كمایقلا ةیدبا |

 ندنعیدنلو هادنعنم نیعم قلهاشدا و تموکحره هدلاح یقیدنلو دوج وم 1

 رد زادیدب کو دبا تکرحرب فلات وشرق هب هلا تاداراو ماوا |

 ندیهلا لامها یب هفبظو یکیا ییدو یدا نال وا یلساساو هجولشاب وبثا |
 یرارفو ن اخ دومعمو لا نالوا شلروب نییعت هنکلکب نادغب ییالوط |

 هلبا ونعو ربک و ییدا یبلاک یتنالسبا یردناسکلع یلغوا ناخ كنيت السا |

 هزع اب ندیبملا فرط بولوا مجارعو فاطلا هيات ىب عین» رایدلیا لاعاپ |

 هلا موقرم راکفالا دساف كن هنس تموکح نالوا شاروب صیصخت |

 ید موق ر ردمولعم هزعشا
 راستعاو مان ی و عیفرت  هبایلع تاحردو بتا در ۳ ۱

 ماقم صوص:ایلعو ماعناو انغا لاصدالاب هفرشو ناش ی ایلع حوا نکیا ۱

 عبطلاب هيا موقرم یدلپا سان کاج لر هیلیا رخت هلبا تراما ماشنحارپ |

 تئابخ روناحرب قلم هلا تن نارفک یاصقا بولوا شداد و را ۱
 أسف رارب هلیسهنوع ماطر بولوا یلغوا كينرارف د وعم لوا دانا وا را ۱

 قافتالاب هلبا یتنالسسا یردناسکلع نایلیا تأرج هلوخد هنتکلم 1م نا | ۱

 الت هاج ه دی لع من يادرو ناجا الوذپم ۱ ۱



 % ا كو هد هسا شفلف ار یرالوا هلام رحم هب یدنفا

 ۰. را عارنخا یتبم هنضرغ ىغا

 ورو

(v) 
 ٤ بوتکم ه وتناسقا نانلو هدیلعاعمآ ند رابموق تاتسا هدکب هجوه

 هنس ۱۸۲۱ ترام ۸ ف

 ۰ ردرلشم رک هب هنّ رق تولک ندل وناتسا هلب رثایلماف

 ِ ا توتک یفو رك هرزوا كوروک و كمروتوک هسللآ هب هداز كی هج هر
e ۲۳9  

 1 . ندهیعبر زوب هدنبیج كنيلرص> هدلاحرب مومنو ردکم رل هراګب مدشروک
 1 ندنغیدل وا لزوم ید ا وه بول وا هد و رگا یممودنک قو یش ر عسل

 1۰ مکچهدیا تاقالم هلیسودنک تودیک ن راب مدشر وک هلا یلغوا زکلاب
۰ 

 ۱ یرادت هسلا ردق هللا فص یفو هھک و مدر و حد یکروک و

 | یادف هدنروغوا تلم بوزک هدنجما روماچ هدنقو یلروغناب وا نوجا

 || راف لوي كب یتمدخ وبشا نالوا نوعا راشادرق ندا شیاساو تورث

 دن هل وصح حرف هدانز نفت هر ولاب ۵ لی ریه تفو ندمگیدلب

 هدلوبناتسا ثلیدعت هدهسیا یعولعم كئلود یتاعوفو صالقو شرکب

 ٠ ردشلوا منام

 ورځو

(۲۸) 
 ۱ < یسهمان زوروفآ كنه رطب مور #۴

 یو۶عو سوپ وقسپ رس لوبناتسا ( امور يکي ) هلبا یراپ تیانع هکرپ

 # قیرتپ #
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 یعوع رظان هن رلناتق نانوب نانلوب هدننیعم شا , ىلع لاد هب ك <
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 اک لر 1 1 ا ر یزگشاش |
 ر ارب هلدوج وم لام اشا یلع هدلاح رکشیدل وا سرد هنود ندیلاوح

 کا نوا یدو ساو لاح کسان ۱
 تورابو حالسو رکسع ردق یتیدلوا نکع الات زسهدا ی هنلاصعتسا ۱

 تلود امیار زکسیلعا مادقا هنکرادت كنه رج تامزاول راسو نوشروقو ۱

 | ییاشاب ىلع بوبا رامتعا م هلاوح هنس هدافا ر e كت .رارومام هيلع |

 ماها هندرطو عفد ندي لاوح لوا كمالسا لها هلی هنام كعا هظفاح

 هنس هیر ا ا ىلع قافتالاب هلا غا بع ولناعع تا زسهیلیا

 ۳ را هما نهب 0 ام راک نفر هنا ته رطد نوا ز کلا یعس | 1

 حورشم هحو وا دعا ندنک رج > اقفوت هنماکحا كران و ندنفیدل واش لإ

 هنس ۱۸۲۱ یا نوناک ۲٩۹ ی  زسهیلیا تک

 وعون و

ِ ( ۲ ) 
 دی هی وع رظان ندنفرط یرب دم هیلخ اد فرا نا * 1

X٠ eرد وکم نال و  > 

 ا ا وب یکیا ند نلالتخا باب را هسذارف اب 3 مدقا ل

 . كن هترابان و هدنرفدل وا یالم هن روطا ریما اب رتسوا بودیک هاو هایت ا

 ۱ هود اسوا هفص یروطارءا هسنارف یعیدلو شا زارحا ضد و

 اب تسوا دانش و ینب رقدلوا شلک هفرط لوا هل رومام ا قیدصت

 أ وی رده رزوا هسلا رولوا حه غل وا تقف وم راهظا هدیاب و ندنفر ۲

 ندر راکدتا نایب یتفجهنلق رادتا هنتتفاوم لاصحتسا هلبقوس رکسع كی |

 2 My هلتع رع هغر وتس زد نوګایګ ورت كس ر

 شاوالوبق نح نیرق كن راساقلا نالوا هدناب وب هدب رکا .ا تعجارم

 تلح یوتلوا سس طیسهدو و نادغبمدقا ندن و ی ی وا

 نا



 رف هن ردقهنآو ندیناطلس فرط یراهاروسج تاکرحو هارد را وا

 | هکردل وا لفامراک یدعا ردنکع یملف شومارف هرکص ندنوبهنو ردشفلیق

 هلر ربیدنو فشک ر ومظلالبق یتایفیک و ضراوع نالوا لقح كشیارب

 ا رم لی راو هر زرا دلت مرو هیلیا تکرج

 نسح كتلمر سانلادنعو للادنع ید هسیا ندهمزال یدوجو هدسان

 یکودبا مزلا یدوجو هلت ولوا هموف ریدمر قجهلوا لژسم نواح

 لابلافام حاضبا هدنارفا تک ارا ناواو ابحاص ۰ ردناببلا-رع یتغتسم
 | یالوفماکحا طابثتسا ندلاح رهاوظ هجربدقت لواو حاتح هزغافالم تاذلاب

 "۱ قلوا لاح هدانئاو هاذ تاقالم والثمو جد هيا موه ومریغرما یعجهلوا

 || بیسنت یلاسرا مدا رفنرب مان ایا یدیتسرا هضیرع لقان هزکبانج هلی رقت

 ۲ هدهرمضاح تاقوا لرد ا مام فشک یک مب اور ییهموسیم ۰ ردشلوا

 | هلنارامشا و تادافا هنوکر ه قجهلوا عقاو قرهلوا هدهاعلاو هلواتلامزال

 ۱ ندفرط رک هک ہک ےب ۰ ردمهنابحم لومأم زکلیا داقعاو رابتعا
 ۲ دمع هلیارک ذلاةبتا طورش هزس ندنفرط یمیلاها نانو كلام هلملاب رکو

 ] اموع ینادناح ءلزکبانج الوا ینعی ما ددرت اصعطق ہدکتا قافتا دیک اتو
 انا قفلوا رابتعاو دع یزارفارمسو زاتم ةصاخ كنسيلاها كلم برص

 ۱ الا كغا زارحا ییسهنر یسیفبقح ردم كاتککلع برص هل زکیانج

 | هیسو ر رکو ندنفرط یتاقلعت یکرو هرف یفونم لرک زکنادناخو زکبانج
 ا د ر لشد اهلك ندر ول رک راس نالو افافتا «دننکلم
 | هدنآیمیدلوا هداماو رضاح هبادعا "هلباقم هدتجاح نبح یعوق برص ًاعبار

 0 ےشادنرق یتناعاو دادما مزاولارکسعو الام بسانم هلاحو تفو هراودنک

 مدېعتم هرزوا كمردشُ اعم هلباتاذرب رکید رتعمو نیما یکكنا دوخاب

 ۳ را ا ا ندرنکمزال لالاو تفولاتسح هیلع دات |
 برص هدلحمو تفو ره دغاکوبشا ۰ مهدنسوزرا كعاذخا یزکباوجرب

 د هلن وط للا روتسسدو ربتعم رینمکح یس هرقتسم نناوف كنموف

 ۰ ردروطسم

 هنس ۱۸۲۱ یا نولاک ۷ ی



 ه رهام ةن اک رص یمهبدآت هرکص ندهدام یی هکمادام دزنروص و و 1

 ردا راظنا فرص نداد قوا ك 4 ولطم غلابم دنلف دهعت ندشاح ۴

 رداکد د.ءع) ند هلن آلم یسلیا ولس a أ_طسافس و تا وز اد رج ود

 هیلعانبم كن_بامدا ةصاخ هدولباقم ندیلاع باب هعوسم نچلی هدنروصوب

 یاب هلا 8 ده یییدساف یانسو قح هلق سرد و نه و ییساسا یییدل وا

 یعطق ندفرط رکیدو هناتسودو هناکزات ندفرطر قحهریدقب هن رز وا ||

 او هصوصح و ن وعساطعاو 4تظح الم كىا وصاب باوجرب کیا

 هل وا كنس هطرصم هلاکم نالوا ملوح قاب سو قابس س و دا تعبس

 راک ز ط اخ ةهاد هرزوا نامر ن اسلا فلا س هدم همد حاتح هنس هعلاطم

 اف وفلم همهنارک اح 2 هد رع بولا داق قار یهافشر ن ال وا م هناقداص

 هع دفن و صرع هناخاتسک و هنامر 2 دن را هنامنلآ یو یاوتحا تلود يااا

 ردک سالا هل نم تر صح نامرفورما هدلاح ره و هدیابل وا مدلیا تأرج

 ( تلر س( )

 ورهو

 6 شولیم یرنک شاب كنتکلع برص ندیتالسا یردناسکلع ۷# |ا
 د یسهجر كن اوتکم نالد زاب هنو رط 2

 نالک هروهظ مدقا ندنوب كنوق برص راکتیج و تیسب رس سانا |
 ثبع كعا راکذتو داب هعفدوب یی ر هنادرم راتاو هناریلد راوطا |
 راکحدا و ی ربع كتمعل و ۳ ب اعا والم و ار ز مردبا لع |

 تد هلا 4 و ف و رح ی رهد وئس او رانا نالوا نارود | ۱

 یاضععا ها شال | قو. e ردشغلف ۱ جا کک فراعص ۱ ۱

 هن و ر وم دص وصحم تع نالوا راکرد هنم وه برص ندنفرط ینادناخ | ۱

 ةدفالع نالوا هتس وب وص اخ هزکیانح نالوا ارگ شاب كنموف برصو |

 كنم وه برص نالوا تدسا سد سابا ریس اصتوا موج ا نو رد | ۱

 یتکیدلبا مجمع یییاطلس بضغو نیک هدنهح ردف) وا هاد ردقن یترهشو"

 ۱ رخ وم ردعل وا روم هب هدافا و راعشا هلا هاردار صولخ ی انج

 نالک هزوهط هلهح و اوا كنموق ترض ًارظن هو رابخا نانلوا ذخا ۱



 رصاقرطاح ردابتم نامه هلیمرح یکح هبا حج“ رتو زوات هن هنسکرب منا رنک

 0 ا هراتعشاو ضل هبافداضو هناغاتسک یاعلاطم نالوا مهنافداض
 ولتل ود ود ردلکد راح یسهلخادم هب هیلخ ادروما كتسجلبا هیسور ۰ مردنا

 تاوج هنلاژس كننجلیا یسهدافا هب ییکنا رف كنن راترمضح یدنفا سار

 توقد نبع فطع هدیلام باب هناداراو ر راقت كموسم هتشب ندنغیدملوا

 | یکیدلیا راکدنو تع ه ارز ردا حاتا یتاکشو دان سا یقیدملرویب

 | لخادم ۵ هیلخاد روما ندنس هرک دن نالوا هیییکنارف هنو ند هملاکم

 | عرفتم هنیتکلع نالوا طورتلا تحت زكلاب هكلب بویلوا نابتسم یکیدلیا

 1 هراس تایاکش هلتهحو تودا هلباقم هلسساوح ييدلبا نابمرد یداوم

 | ییح عوض وم AS رولب هلوا باب هج رو ید هن را ورو عارنخا

 | ندیالیصص یبا ردقلوا قح ربغب و ماقا هدقالفا تکلم یلاظم نالوا

 دادرتسا یتکیدرب و ه ورب هب هوا هرکصو نوسئیا هداعاو در كب هج هرق
 یضوبقم بلک هج هرق موتسم *"ییلیا هسلا رود نويل امداو

 رده وا دادرت ساو لاو ندودنک یسه رج تالیصح نالوا

 .باوج ود یدلیا اطعا رفد ر نیبم ییغیدلوا شعا ف رص هفرط هن

 .تقبس هسلود نالوا یمن ىلو كموسیم "هدو و مالا سفنیفو یسر و

 او رارمضا دالا مه قرەلوا همیعط هنتنایخو تم نارفک ندا

 | یکیدلیا رب وز و بدتر هکلقح هلیضرخ كعا لوخدم یی رات یلو مهو

 | كرو نم رفدر یکجهدنا زاربا هدعب و یسلیا ارا ید یی رتفدرپ هاب و
 عادا د ههرکتسم ةحاابمر هدننبب نیتلود قیقهلا لجال یتتععو بذک

 )ما نام زن ایر مچی ننک ردلکو دعا نسل
 || نیش ثاربا 4 هیلعتل ود ناشو زود هن راتعاو دع هدنهکح نیدلاتح یاب

 ۱۳ نا اا نال هروهط یادم فقر ین رم لاو ردا دضیقو
 . هدافا یتیدلوا هلماعمرب روشیقاب هتاسل كنسیجلبا تلودر تسودو یودنا

 كنا وص اب باوجرپ هل و و كجهلک هفاصنا فی رح هسا رولي روب
 ۱ هاب هناط د یروکذم بارک تر كج هدا اونو لاردا ینتک ازب
 ٩ قدا ندرارفا زغآرب هرزواقلوا رد هیانع ثوصم غلابم ثیدأت

EY 



> ۵۹ » ۰ 

 | ريد دن دن وک ره نالوا واربخ هدو نطوو به ذم ا ردح هار وط

 ۰ ردقج هنلق ارحا و ذاا

 ۰ ردشفلف هلدابم هلهح و یلوصاو ظن یدنس هل واع» وبا هيلع ءان

 جول هر وا شولیم
 در

(r) 
 هک هرکذت هبیدنفا تلاح ندکب تلرکسا #۴ ۱

 ط رلخا یکیدلیا عارفتسا هم ندرارف کد هح وه رق كنسي همس ور

 ررح هناجر کنار نیبم ییکیدلیا نایمردو ورد هعفد و یییداسف هيدر

 ندلا رت 4 یییکنارف كن رلتمضح یدنفا سر ولتلودو یسهرکذت نالوا
 ةعلاطمو یأر ید كمدنفا ےن لو هداب و و یاوج یکیدلیا اطعا ||

 تقادص دبسع مولعم ندنر رقت كنب رلوف مشادنرف یراهنا-نلایلو ۳

 اجربان وللثم و كنيلیا ندتسایر ماش عقاولا یف ردشلوا یرلموسم

 نڪ صاغنا هلا لر. سباوجو زسهلبافم ییتالاقمو تادارا الا تدسضو

 یلوطدب هدمل راکترشو هدعل زادرب هط سوس و راکرد یکودا بسانمان قروب

 نوجا كمالر و داسف هتشر رس هداب ز هموسرم ؛یچلیا نالوا یحاص

 یودبا یشیدنا تبقاع راک ی غلف انتعاو لمأت هلیفارطا هب هبوجا كر و
 هنادبع لوصو هب هلعرد ردراکش | هدنرهنابلایلو سانش قباقد در

 قلا هارواع» هل اتوکسو سع ضاعا هد هدح زاخ هک زاب روما سا و رب ده 3

 كءروکع زاو نادنس هقول ام تارب وز و تار ونک هواصزا یس هبس ور

 مب ربغ صضآ یددم هلوا رک راکو دف لد هب یدعش هسا یبم ریدر

 هکهب وش بولوا عنتسم یریذاح عاونا ًارظنههمضاح لاوحا سکعلاب و
 ا٤ قح تایاکشو راذعا هدندنع هراس لود یزع وکس یتلود هیسور |

 یاس هنذاضنا داسف ةع رذ هکغا .ن ولت تسهل ضارغاو  وکت ۲

 هعب دح راوشم نوا تل و ردد هنسز و كنول هبس ور یس هقیفد یغح هلوا |

 یلاعتهللا ةمانعب هک اذه عم ردلسعو مولعم ندنسپ راکدمز لوصاو یراعش |

 مش را احا "هدنن وب ردھابتشا یی یودا هدهبلعتلود د قح هدهدام ره

 ید رل هناخاتسک تادافاو ریس ید راتفادس و تربع كن هننس ی ناو لب | 



 نسح زولنو ندبا الا هنانسب رص الا ۰ رلکج«دلا هاج و تئایص |

 ا سد فو تسلط هدننهکلوا هسو ر یرایضعب .ندرایلراتف مز طه
 ا ین نایتسرخ ناتو اکر ںودا لکتن نخ قافتار
 هب هبلعتلود هسا هيضقو رازتسیا كعاانفا یني رلناغاخو ناح هلببسو و

 اشا كلامو یسیلا و هردوفمشا ندباتدوع ندهبناب و شا سکع یدعش

 | | لاها لرهشیلیا هدناتسد رص یلاوحو كرەشلر هلیسیلاو هنسو

 1 ۰ ردشفلوا ما یرللوا قالوف زوکح هن راتکرحو لاح كنهموقم

 ۱  ردفو یراربخ خد كکب ی اهلاقو یناجرت شاب یلاع باب ندەیضقوب
 ح | كرەد ا زکیدت هسلوا قجهنلا رخ یعیدنلوا هوفت ندزب یدرقال و

 ۰ ردشمر و ےس نوعا زعاعا له هرجا

 ونمو
CS) 

 1 € نالب رب و ندنفرط شولیم راد هقافتا هلبا ینالسشا یردناسکلع
 | چ یتروص دنس ۶

 | الاحو هنمان هعفتمو هعقک تالاا هلبا ناتسنانو یتنالسا یردناسکلع

 | قرهلوا هنمان لرولبرص ج. ونهر وا شولیم ی زز شاب ناتسپ رص
 ۰ ردرشعا هلواقم هرزوا یا هجو هدنراس

 هدنروص یعاد نوسلوا هدیعفادتو یزواسحت برح نفرط الوا هک هل وش

 یتب رکیدکی نوسلوا هدهسوعو هیص وصخ تروص ایات ٠ تک رس تم

 ۳ هداکشم عقومر یرب_ندنیفرط عیار ۰ ردکحهلیدبا هباجو لوبق هلتروص
 | اساخ ۰ ردکجهدیا تنواعم هلهجو ره یرکید هسیا رولوا قجهنلو
 « ردقج هنلبق مادقاو دهج ندنسفرط هنسارجا لرما ر ره نالوا عفان ا

 | ۰ ردقجەنلق هدعاسم هنن رارورم ندناتسپ رص كراولنانو هدنباجما اسداس
 7 ۱ ام كحل ردنوک هنات برص ندنفرط یتنالسا یردناسکلع اا

 ۱۳ ۰ اا تاتا روا تیایر ةلهخو ره هص وصخ
 ا روش بام جوا هلا ا ندی رات دنس ویشا هی رخ
 ۱۱ اا لالقتسا بسک هلبمام هتفتسو هعقح تالابا ًاعسات ۰ ردقج هنليق

 : ] وریکندهبراحم هلا مالسا لها نالوا ینعشد كمدا ینب هکلب و زجهذم نیکد

 هک ردتحهلروط



 هنب رزوا ندیلیا مور هلیسادناموف اشاب اباب هديا رّتسوک یتتروص ۰
 یح ور كت و اشا دیش روخو یکودا ص قفلوا قوس رک ۲
 تولوا هاڪ و هرخذ قل هتفهرب قحا هدن ات سم و یتعیدلوا هدنسهق را ۳

 نکح# هسنلوا ثبت هبلجو كرادن ندنفرط اي تسواو ناتسکرت
 هدقالفا ندنکعمرب و هتشررمم كلردبا توعد یهاتشا هبا 6

 هدهن وطماج ) راج نالک هلا هر خذ قرهلوا راطخا هراحت دقعم نالوا

 هدنیبام بونلوا لیمحت نوشروقو توراب هن رالح نح (ردشاق ع ور
 هتشب ندقفلوا جارخا قرهشان البل هلحرب زسنعس كجولب رب و رارق

 هلهجونهدلاحینیدلو عوقو موعشرب ندنفرطولناثع ةتغب و یمبدلوا هراج ||
 اشابابب جد زب ندنفیدل وا هدنددص مالعتسا یتکح هلک مزال قفل وا تکرح ۳

 یرلص وصخ ما رم ج. ورت لرلکر ت نانلوب هدفرطل وا بولوا فالخ یتب رومآم ||
 هلی هسل وا قجهلو ع وقو یشربهلب واو ترابع ندنرغا فیجارا شن نوا |
 ثاشهتسراو یغج هنلوا دادم یتدندفرطوب و یعجهدیا تیاجوعنمول هیسور ||
 ۰۰ رد شوا دا راو درس هعنقم هلدا هح سقم اکو و ود ردهابتشاو 4

 یرلناو كعئلرب هلباولب رص كنب رایضعب ندزماققر مدصتم ندلیصفتوش ||
 لایخو مهور یرلکدستا ناکو نظ لهساكی یکمردتا ناسیغطو تکرح ||
 فیس ددعرب نانلوا بلط هرزواكلردنوک هنکب هبنام ۰ ردناب یهدلوا |

 هی هرمصاح راد اشا لع لنلد من یدنلوا:لاسرا هغ رک 6
 ۰. ردندرابخا نالک یی ارا ا

 ا بوتکم رکید ندنفرط موق معهن ۱

 یسادخنک وبقشاب قالفا نالوا یرادربم كکب وجوص هلاک ازال نوکو |
 یردب هدنبحاصم یانلا ۰ یدا راشکهز یلغوا كنک ارواتسا زوقنلتسو ||

 رهو ر نانلوا ناسحا ندیهاشداپ بناج قرهنلوا بلج هیلام باب موق رح ||
 ندقدنلوا اسک | روع بولر ندیمظعا ردص فرطو اطعا هندنک یطوق ۲
 هباکحیتفیدنل وا فیطلت كر هل ر و تآشهانود ید نددنفا تلاح هرکص |

 هثلود هتبلا بویلوا یهت یبسو لصا كناغتلارب دالا قو هلی وب هدنسهرص [
 كنسهقشبندفرط و حنا یدمروک وا یشیاهدمکیدد ردشمروک شا ولتعفام ||

 ایآ یجدزب ندنکیدرب و بیس هلاوسو یرحت هدای زاهد هی ردیمادقا را ||
 ردلکد برح قو قو ۰ مدد هل وا یم راکفا قلعتمه رحم ی ۱ 1



 یر هنسارجا تلعفر یحگدا توعدو بلج یوم عفانو ت ربع و

 | قیفر هزکهلج یبلا قبفوت رجب ینا هسرکا هنره یشک هکنوج زسهلیا

 ۳ ۰ نوسل وا

 | زکجاعدو زکشادنارق ۱۸۲ ۰هنس لوا نوناک ۱ یف

 (ك)
 | چ یبوتکم كکب یزوروم الوقب یناجرت هناسرت #

 ۴ ۸۱ دسوف ولوابتعا كرر و تکلم ناسلوب هدنزاوخو یرهطا زکدفا

 | یم زکلوا لئان هدوجو تعصو روضحو هافر و رع دب نم یرالکوو

 ۱ ۰ روئلوا
 | ندناوذ تمرحو تیامر ناباش یل یرتعد ولتمرح یلماح لزمهقُش وبشا

 || كا تخورف هدفرطلوا هلیساشا كنهمزال تامارتحا هدنل وص و ندنفیدل وا

 ۱ یغجهلا ند رک ر تکلمو یسلتاص ہلا تاشف یلراک كعاتم یکیدروت وکرزوا
 | هنسمالتوط هغشمراص تونلوا لافغا هلیسهسبالم قلوا یاب هدهعتما

 | ٠ ردنا تم دن واعمو تلالد هن رلشیا ولتعفنم اسو

 زج وک ندزمعیدنلو رمضاح هنسارجا هلافتم ةئاعا ن وا رلزس دز

 | یراتطخا قوا راعشا ها هل تصع زکفیدلوا هدننظ كجهشیت

 ۰ رونلوا مالک نخ هلا راسا هلزکرارطاج و

 | یزورومالوقت ۱۸۲ ۰هنس . لوانواک > ی

 ِ وصون

)۲۱( 
 هب وتاسقا كنا وص یشاسکب ندنایحصا ایرنا

 ۱۸۲۰ هنس . لوان سفت ٩ ین یی وتکم

 شولیم یکی ناتسب صو شلوا تیظوظح بحوم یربخ یرلتع زع هصالق |
 زکفرط بوتکم هعطقح وا نالک ابیقعت یني رب رب هللا صوصخ مدا ند تفرط

 یرلهدافا هندنک كرانالسم نالوا هداروا هدن وتکم نالکهزر ۰ ردشلرد وک

 هر مدع هفیلکت قج هنلوا ندنفرط یلاع بابربخ یجیدلا ندلحم ضعي و

 ۶# یتروص #



۳7 ۳ ROAD Daa ESE 

rio 

 تالالتخا و یبسل و تواحر هل مس هلکنو و دهام ید ىسەليلج

 هینجا لود هرکصندکدنا هنزاوم هطزوک یلاح یتیدارغوا ه هیلخاد

 ردک رک كلوش تفو لوا ییعیدل وا مزال ید ین وأعم ۰

 هکدمروک یصحالو دعر رل عفانم نوسال وا تفد هعزوسو یراشادنرف ند

 ردلکد نک كعا تذاعم و مدراب هدسفو ر وا هرکید یحاب رب ۰

 نکا + زردوا داراب رغآ كب یناق یکجهکود نوا مز كنبنحا

 رولوا كجهکلیس یقیرودنوپ نالوا هدزع وب بودا تکرح مودنک
 یفتم هلم ید ایتسرخ ږظعم لود یسهقش و كناب وروا تقول وا )سدا

 تامارتحا نالواهد رکفح قاب ردقفو هش هدنکح هدا روبح هغل وا رادفرط و ۱

 یهرکی رو زکس كم همانت العا وبا مردیا مالک نخ هلبساعیتسا ههاف ١
 ۰ یدنل وا را رګ هدنلعاعما هدن زکس ثالوا ن رشت یسهنس ۳

 یردناسکلع

 ین السا

 و صون

4 ( 
 هک یموعع بوتکم نالب زا ندنفرط زوب روغیرغ قب رطپ مور لوبناتما # |

 ۰ نانلو هدنسهبهذم تساب ر كنتلم نادنهرخ نکا هددنمم ره ار 6

۰ 

 هدهیناحور روما بودا فداصت هن وتکم كنماقم قلق رطب ویشاو |

 سوپقسیا شاب ولتمرحو رادیلوپ هرم ولتیناحور نالوا زغاوخاو كراشتم |

 زکنیلئان ههللا تیاج یراربتعم تلمو یثاب هجوق ولتامرو را سويسرا و
 ۳ وی لماح هک هلوا مولعم هرکص ندنس هدافا یییدل وا زغاوعد ةصالخ 1

 یلاصعسا غلابم ضعب قلعتم هادی یردانج لم یر د an اد |

 هدهبهلا تیاج رزو ند کج هدا تعزع هزکتکلع نوه وص> و

 فارطالاب یتمصم ندن وتکم نالوا هرگکرفرط كنولتفر نانلو 6
 راکتفادص شمن ازاق ینتینما كنهلح یلع رو نمو ندنعحهلوا کولی ||

 راوازس و قيال هلهوج و هتمرحو لابقتساو راوطالا برم و

 بیعر و قي وشت بلقنع یرازس یحاص كقر وبشا ر ندنفیدل وا تاذرب

 تمرح هدنعح هل هیکیدت زکح وک هدنل وص و هفرطلوا یلاعت هنع هک زردیا

 ( ؛4)



 و ریادت نالک مزال لرد ا كب زك قراتلا كحهر و ریه تس رص

 ا رد یموحه كموف دارفا نالوا یدّتبم قحا ۰ ردرلشعا عورش

 لوا عقاو قلانف هن رب كيليا هسیا زاش وا لیدعت هل راریبدت كنا ۇر

 ۱ مما وبشا غیدلوا لمح یتتلاکو یمارجا نی ربان رد رج ید یکیداک

  بودا هلاحاو ضیوفت هنلامبتسا "هدمع كربزس یتکرح تروص كيظع
 كردا تیاصو و تنواص هدنراروما و تنایص یوق اده یدعم 4

 ید هل و ندنو ی زککیدنا فرشو ردق بسک و لیسصعح ین راتبجم

 ۱ یاها هلر 1 ندلاعفا ءوس قرەلوا ناب i لیلد هن و ویُسا

 | یس هدافا ادل راد هم راکفا هصالخو اباصو ضعب مهدنلومآم رکا
 ۱ | یرارسا مرحو برج كراكو ندنب و و و یراکصالخا نطو هدننعع
 مر لا هدنهح نطو هدلاح یکیدعت و دن سل ناب وک هک قو لک یزید نالوا

 ۳ نسارجا تروص كنايلعف ضمب و هدافاو ما-مفا یی رب ره رايش نالوا
 ۳ ۰ ردز وام هکعا هارا د

 ۳ دکمروتک هلوصح رک ًاعب رس یس ارا هلا لوق یتسهدافا راشادرف

 ا دزکرررب رهو یتمالبس كلام اریز زسهیغا لوهذو ارت
 جهدا فیلکت كموقرم ۰ ردهتسباو هنسارجا ربادت و یتیهافرو

 الوا شعثلل# هدنبلق كنهلجو ۰ نوسشوا زارنحاو فوخ نادرا

 [ 2 شا را ل هگقلوا هبدنجا تنواسصم نع راکفا

 1۵ نیو تفد رظن هلا لرفطو قحا "ردم ولع رکفیدلوا هدندافتعا
 هادیم یغیدلوا تاللیخ و ماهوا كناظحالم و تریصت باب را ندا

 : رګ تحالمو تراح ةفاک هکزسرروک كلاص رظن هرااب رد رول هب وق
 اراد ناس هدنسهر زج هنعالع كنات وب یامدق بولوا هدزم راشادند

 اج ردرلاممو دعتسم هنسارجا قلراک ادف رب ید رانو لک

 ود نطو هلشعاوخ لاک راد وشل هجن ەش ارولۋا اشا رظذ هرب

 بول ) ز رکسزروک ردا هدناموفو قوس نیرروالد هنا زد راسا نالوا

 مده ردق هنس زویحوا كب یکيا ندنو تولوا ندنرهداز لارق هام

 ,E رد ردا م ر روهتشم ندنآ هب راحت هلا اراد هد لګ مان لس ومرت

 ۳ رکرد نا لدرا كردو اینا ( ردششوایارا هایف رط هییخت
 1 3 قلراک ادفو وزرا و تربع ون )وهلا توروک یییداحاو قافنا

 $ جلیلهستی 
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 | ( هداضفب رطب ) هدیکسا ( كناشاب لو ) كنلغوا ۱ ۳«
 نامه ۰ رودا قیدصت یو ید ) یبناک )یشارلق نانلو قرهلوا نهر

 ۰ لدا لاکا یناصقن كنتامزاول ) لوماتسا ۱ “7

 ورو

(۱۸) 
 هک هماننالعا نانلوامشنندنفرط یتنالسما ی ردناسکلع

 ولتناح ور كنتلم مور نکاس هددیفس رګ رازجو یلیا مور ۵۵ وموت ۱

 شيا راسویئاب هجوقو هوجو ولتکارن ولتامرو ینادیلوپهزم ولتمرحو |
 نانل و هداب وروا هددعاسم تقو وبشا هکهلوا مولعیراتسود نطوو یزارا |

 كن رهیلم قوفحو لالقتسا یرلفدل وا و عياض ےھعجاب هعونتم فا وط ۱

TIO TT TEE OFی  

 یدنفت هدودع د لرلابف نالوا هنا نآ رادتسخو ها راد و
 كناتسنوب ورب ندنرلتمشابم هغمالابج بوشیلاچ هددح هاب عطق یتیرازواحتو ۱
 مولع نانلوا مد راعتسم نو الشاب دع واط کز دلس نالوا راداض حد |

 یتناهذا كتلم ةعونتم فانصا یس وق تارثأت هدلیلق نامز كفراعمو ۲

 كنس هل ج تودا هاڪ 4 ندنامودو هدر نالوآ شع رو ورندنامز روح ۱

 و انف لهوا قفل و هدالظ تح كملاظ ندنغیدجا یی زوک فا | ۱

 بولوا قازبسومانو نارکر اب ردقنو هدکنرو زرطرب ستح لصنو ||
 رک هدرا فرست و تلذم یک قلا هدنرافح هک زا 6

 یامدف نالوا نندادنعا ۰ ردنا نامناو نفت یک یا 8
 یی راود-نک قرهلوا بجوم یني رامدقتو قوفت هب هراس فئاوط كنان وب 1

 هلی ران ورد لزل ید ت طرفو قسع رکفو قیقر لقع ندا رادنا

 یرانطو مرح وبشا و نازو-س یرلبلق ندنتب نطو بویالشاب هتفلا |

 بتکم ر كج هری و سرد هن راثکرح و لاعفاو بسکم هش رراک |
 لاح دما تولوا ناک ی یرامادقا هنصالخ ندرایغا د ندنهدل وا |

 اورپیب ندرهکلهم كوي كب هدلو و هلبا ادفو كرت یروطح نوا موج

 شهاوخ یک قغلو ایممو مضاح هرااو لذب ینیراناحو راو ره قرهلوآ
 و ا نطو ضعب ندا هدهاشم یهداعلاقوف تربغ رو و نوت

 هنسمتیچ هلعف ندهوق كصوصخ وب رلهسیک روناط یبالعسا كنموع |
 لیصحت و قجهلوا صالخ بحومو كجهدبا تباصا هتسارهر هلرب ث بشت



 ۰ ا قارا لاح یاب كننابقنوا هلا ورا هربخذ

 یکن ا رکسع هفرفر یی ی یا ندمالبسا نالیروف ندصلق اینا
 ۱ تمام هنلا مالسا دعب نم كرب وط دوحوم هد هناح وط ندنفیدل وا زن ولم

 | هە رح نوف هدنس مالسا لها الات . یه وا اقلا هزکد لاحرد نوا

 أ تسدرد رار هلا قاارحا كنەلاخ هرج نوحا قمالاق دحاو درف انشا

 ا ۰ ادعا بوق ید لراسدنهم نالیدنا

 ۱ ۰ ینارحا كن هناحت وراب اعبار

 ا ا و توت رفاه ماشدا ااا قرح اسما
 | ۰ رولک مزال یملدا

 رو

(۱۷) | 
 / < هننکرش ترا یکهدوتسوم ندنفرط یسهیفخ تیعج لوبناتسا

 E تالکنانلا هنسهرا هراپسوق یکیا ۰ ردیتروص كب وتکم نالیزاب
 | + رد راحرش كتاراشاو تاک نالوا ص وصخ هاب رتا تارابعو

 ] یکب جوا هلبا ( هبرکسع ناما ) زاهج رمابحا نالو هدفرطو
 | زکلاب هدلاح یغنيدلوا یرلجابتحا دشا هب ( ها ) همرجو 4( هدرکرس)
 را ند ( رمور) 4 نانلو هدفرطو ( یه رکسع هناغا ) یزاهج

 | (یتولامش یاعود ) تب روس نوبق ند ( نعشد ) نکید اما رارولیهدبا
 | یرادت كنزا تامزاولو ( توراب ) راتراتع رق نالک مزال نوحما قلا

 | | هلتمجیفیدم هل وا هلرادت ( شورخكي ) هروتاف زوبج وا نالوامزال نوجا

 ٠ رولوق روو ندنسلدا وج الماک رانا و هد ( لوبناتسا ) ۲

 | *ب(هروم) ۲ ردیلفردنوک ه ( لوبناتسا ) ٩۳ اقلطم راهمیچهبا رایچکب
 | هرکص (ندیآوب ) ندننوک یتروب وب ( یلالتخا ) یتباسح كتکرش بودیک

 | ه(هروم) ۲ ی ( یتنالسایردناسکلع ) انعر نالوا قجهراقبج هنادیم

 ۱ شب ( یس های راحت ) هود رب ند ( لومناتتسا ) 4۳ نوعا كمروتوک

e Iای یتفو( لراکنخ ) كن وب ردکح هل ردنوک 4 ) ا 8  

 | ندنس ار خاص الا( انا لعا یاد ی )رد ناق ںی الفا

 | قق ( نددیلوبهزتم ) ندقب اف هکن دوچ رونلوا لوبآبراشپ واربخ ییح |

 ¥ هکیذتا 9
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 هدف رط لاعشكن راصح یبا مور رار هلىنىغناب رای ) هدامیصت وا ( |

 رب حد ه دنراصح یلوطانا هسیاردیا باجی او هدنسهنروا كب وکی کی و |
 هرکص ندتحصم ماتا هسیانیفناب یهدنسهنروا لوبناتسا نوساراقبج نينا |
 ۰ ردبلل راقبح ندنفرط رگ ر رک ۱

 نانلو هدکروک هرزوا قلوا رادم هنطبض كنهناسرت ) هدامیګ ر نوا ( ۳

 . یسلدبا هیلخ كن رلیبس بولی ریدربف هک یراروع كتب انج باب را ا

 یشابز و و یشابکی راد یو زا ندراباصق . ( هدام یه کیا نوا ( ۱

 یراکح هل هدا همت رکسع هدایز ندکبشب هسیا رونلوا نییع |

 و یسشلوا ته هناا یارحا هلهحو) وا ندنغددلوا شفلیق قق

 قوس هن رزوا هاسر ندهرف رګسع وسا ( هلام کک ۱

 هلهحولوا ندنفحهلوا نکع یطبض الماک كنهاسرت هسا رولیدا

 . یلدا تکرح |
 نانو هدلوناتسا كن کیش هدا رادقم یموزا ) هدام یحدرد نوا ( ۱

 ۰ یمشلوا رب رحم ندنفانصا ناوچبو باصق ||

 ۰ یشدا طیض كن هناح وط هل سهل دق ےس ( هدام ا نوا ( |

 دوبنوا كنس هعطق یکیا ندنریک نابع نانلبق هیبت . ( هدام یصتتا نوا ) ||
 یارس هلا ويف روخا د كن راروصقو همارط كنس هعطق یکیاو نوک ۲

 ۰ : یزد هدف ۱

 ۰ ردیااضتفا یسلدبا طیض كنهناهج . ( هدام ید نوا )

 هن اب رطد هرکص ندقدنلوا طیض ورک نشد ) هدام ا نوا ( ۱

 رکو لوبناتسا سفن رک قرهنلوا نیبعت ساباب رادقم یموزل ندنفرط ۱ ۱

 ۰ نوسنلوا یعس هنرلریدنلقابا كرانایتسرخ هللاي نانلوب هدنناعباوت |

 هجاروا ندنفیدل وا ررقم یسارجا كن همزال تنواعم ندزفرطمالک ٌهصالخ ۳

 زنج هلوا مار لئان هلتاوهسهسیا رونلوا تکرح هناروسحو هنایکح ید |
 ۰. سهیلیا .تمه هنباصا یارحا تارا رو 8

 یسهدویو نادغب یسغلوا عضو هبارجا عقوم هدنسهرص یطبض كالوبناتسا
 هدلوبناتسا الوا هکهلب وش ردشغلوا جرد هدرب ز داوم نانلواهیصوت ندنفرط |

 ندنغحهمهلوا نکع ینالتا الماک هد درک ر كن هبمالسا "ییاها نانل و ۲ ۱



 ۳ | نعت 13 رظان ك رګ روما د سودا سلا ردا

 رکیدو هم ر رادقم وزا هلہتفر E كنا ندفرطر ردا ناب

 ۱ هد ول وا لیدتهرزوا بول طم هج ویر ارحب وت هم راک شر ید ندفر ط

 هتشب هدلاح یتیدملواو هلهج ولوا هسا نکع یطبض رو هلتروصو

 ۰ کوا ی هناا ES | هلن ر وص

 و ك 7 كاك دعطو یتنارب هد وش اک ) هدامی شب (

 أ طہص ہدنسد رص یطبص هل رابک یک هدنک وا هناسر هل راک وساندنک ودیا نایک

 اک كد دشا و هرز وا یار دوخا و شک ندهرشط و یلدا

 ۰ یرالدا طبض هلتروصو ید كرلنا هسباراو
 | لوانوکرب ندزغلوا لالفتسا یاول عفر هدلوبناتسا سفن (  هدامیصتلا )

 ۱ كن راک رار هسه هلرکسع نانلوب هدنرتسعم كراناد وب رک ذلافلاسس

1 

 : || ید هل کس از وک انجو یزد هنلحاس یرب تافلقو طالب هل ایوکصاخ

 | یرلدیا افخا هدنراهناخ كرامو ر ناسنلوب هدرالحادس لوا ورم دوش
 رد
 ۱ ندقدنلوا ےظنت هوزوا حو رشم لاونم رایکو رکسع ( داع كا

 ترفت هن ا ھر هلل ومس یس لج هد هذسعم 4 ا ص

 هش هطوا یک شبیمرکی لفا رکج توط یتا نوا ندزکس ندنرلکحهلهدا

 یس هعط؛ نوا و یس وق نود وا ند وبقى کب یسهعطق شبندن ر اکو ک كا تونل

 | توط هفارطا ندرلنو ندنغج لوا شلزد ردقه هناګ وط ندنرب تافلق

 ۱ بک بار ود كلقد ضوصلنا لعو رو الشاب هفلنآكنفتو
 ۰ رولاقهن قدرا هسارونلوا طیضص

 ۱۳ اره ادرك تقر وفا دامیر
 | هفرط نداباحا بودا تکرح زم راکه هلټوف كراک زور هکر دىلغل وا

 | یسلدا هل ندرکسع كرالع نالوا مال« یطیض هدمهو نوستن بوط

 : نوسلوارشتنم هفارطا رانغناب نالوا ررقم یروهظ لا همولعهعداسو نوڪ ا

 رسيا ندنلبق تاییزج یرایحت+ ون كنب رایک نعشد ( هدامیحزوفط )
 ۱۳ دما هیات نیکو ترس هبط 3ک لوا نسر وییط كراشناب
 .هرکص ندقدل راقبج نیغنا رب شمالروک یلاثما هدرادکسا هدنرلوص شپ تعاس

 ۰ نوسللوا رادتا هنطبض كلوبناتما هلا یراک كند

 ¥ یعنوا
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 هبهروم لوا نآرب رارب هلبا اره مور ناسنلوپ دم كنناطباض م مور

 ۰ یساردنوک كلص وصحم رومآمرپ هفرطل وا نوجا یر تدوع |

 هناطباضو رکسع قج هدنلوا بيتر هدهروم ( هدامیصجوا یمرکی ١

 یسلدبا كرادت كحاف زويشب هلبا كنفت كي نوا هرزوا قفلوا عیزوت
 رادتا هنا ۶۱ یارح ۱ لوا نار ندنهدل وا شلر و رارف هن رلصوصخ |

 ۰ رولک مزال قوا |
۰ 

 ورو

() 
 4 هال نالب دردن وک دنسهمفخ تیعج لوتاتسا ندنفرط ا ۲ 3

 هنسهلا زاو وحج هدب رق دهع بودا لاغشا هلا هاب اغ درب ندقرطرب رهیلاظ 1

 لزعرشادنطو نانلو هدلویاتسا مه هددسدا راکرد زیکج دیا مادفا و دهج

 كلوسات-سا نالوا یتا كند هدمهو یساراتروق ندهرطاخحم هنوکره

 هلا وطو هناسرت ځد یسلدبا طبض كناغنود یک یغیدلوا ملا و مهایطبض |

 هل غلوا نده د روما یعحهلوا یوق رادم هنطبض كلوساتسا سه هلبا |

 نوسنلوا تربغ هنسارجا لداوم ناسلایا نوحما یطبض كناعود وبشا |

 ۱ رک و
 یرلیک ناب نانو هدنخا زاغو و ښام لوساتسا ( هدام یر ) |

 هب رادعم یورو یشابز و دنسللاو یشاسکب هش رفت شب ندرظنادوف ۱

 ف كنس ەر مزالم جد

 تافو هد رح هرکصندکدلر و قلیا رر انیشب هرانو . ( ءدام ییا 1

 قفوم هتمدخ نسح یاشا یک یغج هلبقاب ندنفرط تلم هندالوا راندا ۱

 هب رلود نک كن راصوصخ یراقجهلوا تاغاکم لئان هج هقشب ید كرانلوا
 ۱ یلدا ےھفت 1

 هناسعم ییفارطا هناسرت ندیدعم كرلناد ویف روک ذم هدامیصچ وا 8
 رک ندور دادم نیرسک ندو مور نالو هد و

 یغیدلوا شو كنيغنق تونلو هب رح تا6 و كنفتو بوط هدنسعنف ۱ ۱

 ۰ لدل ارخا كدمزال تای نو قني | ۱
 . یطنطسف یبافا نادوبف هاسرت نوعا صوصخو ( هدام یجندرد ) ۳

 نیل  ییدلوا د و رپ ناو كم وهم رک نوال اا هلا جک
۳ erer رز rr TDR oi 
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 9 روا تایم زمور نالو هدرصم ۲ هدام یصدرد نوا )
 ۲ شا دبعت نی راکجهدبا اطعا قلش یکیا كنوب هجالایدلو هیت شورف
 ۲ كص و رومآمر هفرط لوا نونا ییاحا یارجا ندنرتدلوا
 ا هر لا مارا
 ۱ هخا نالوا دعو ند قرط یدیلو هرم سیرف ( هدام یصشب نوا )
 ۱ ٠ یسلردنوک كصوصخم رومآمرب هلل نوا یضبق كنويخذو
 | ناشلو هه تمدخ كنسلاو سصم ) هدام یحملا نوا (

 ردا یلاصصا كنابسا ىلا تدوع ههروم كرلمور ردف كيب یکیا
 ۳ یماردنوک كن هيضتقمتاهلعت هرامور نانلو هدرصم ندنفرط یو۴ رظان

 1 هدندم یماود كنلال-تخا هروم یسیلاو مصم ) هدام ىح د نوا (

 || لاو بولوا انشا هبکرت ناسل نوحا كعا تکرح هنافرط یب هسا زالوا

 ع زا نارد كار نن رک مور نالوا راتقن هلافخایبلا راشم
 د اک را ترا تنوامت هتمودتک زار هدلردوک
 | ۰ یملردوک هصوص# تار رګ هرامور نانلو هدفرط لوا ندنفرط

 | هچرکا یرفت یرودوط ندنراراب وب نیتکلع ( هدام یحنزکس نوا )
 | | ندتفایلوتیارد بابرا هد هسا شالا فارع اندتماقتسا قی رط هبنم ضعب

 | ربارب هلا فیطلت هلیسهداب ز ندنفرط یجوع رظان كنسودنک ندنغیدلوا

 | أ یفجهلوا تافاكم لئان لومآلا قوف هدوربا هدنلباقم یسهعقاو تامدخ

 ۱ ۰ یشریدلب هلا هصوصخح تار رګ هنسودنک ځد كنص وصخ

 ۱ كنرریدم یغودنص تلم نانلو هدلویناتسا ( هدام یحنزوقط نوا )
 || هصوصحتاربرحت ندنفرط یعوعرظان هنراودنک هدننعط قیوشتو فیطلت

 : ااو

 | او: نینکلع نوجا یرادن هی رح تامه (ہدام یجمرکی)
 | ناما یارجا ندنکج هلی هنلا هلا ول تلک ندنراراب وب و بهار هلبا
 :e ۰ یشلوا رامشا هراندا تاجا كتيفک هدنننض
 ۱ 1 / ناشو هدنسه رکسع تمدخ كل ود یلوات ) هدام کو یرکی)

 ] «یراش رپ ناسلوب هدفرط لوا نوا یرلتدوسع هب هروم كرامور
 ا ۰ یسلردنوک هصوصخت تار رګ ن.!نفرط یموع رظان

 || مدت هدنسهبرح و هبرب روما كنتلود هیسور ( هدامیصنکیایمرکی ۱

 مور #٠



 كن رب هطا 1 11 هدهش و لوس اتسا مه دات 9 وصوب و قنارحا هدهناس ر

 ۰ قفلوا یعس هنب راصوصخ یس دبا طبض
 شلدبا طیض نی زسکد دیا قارحایرایک كنج كلاظ ( هدامیصنوا )

 رو یه وب و E U aT TOES راکرد یغنجهنلوا لاصعسا كنهدیدع تانسحو داوف هنروص و هسلوا
Ter ی TOTTE 

 قارحا رانو بوبلوا یناک هنسارجا كروصتو هدوجوم وق هد ها

 هزوم ندنکج هلک هدو جو هلبفرص شورغ كي زو یکیا هسیا یروصت
 راد ههدامو و یسلدا قارحا كان رلیک نعد لوا ندننایصع كنسیلاها

 ۰ یل رکذت هداوبناتما سفن جد كریبادت نالک مزال یا

 اب را ییعب نابح هدنمع یارحا كا نو ( . ءدام یحنرب نوا ) 1

 یمهعطق نوا كن راک راح نانلو هدنفمصت تح كنسهبجراخ یاضعا

 ید كن رایک مور یاس یک یراکدتبا لالقتسا یاول عفر هدزکد قآ |
 زکد قآ مه هدلاح لوا ندنشدلوا ندهب وق تالاقحا یا قالا هرانوب

 قاکهنطیض ثلوناتسا هدمه و هب هفاخا یهیعالسا “لاها نک.اس.هدنلحاوس

 ابنتعاو فقد هنیاحا یارجاندنضماوا شلسا را و

 کک
 قارحا هرزوا حورش هجو یرایک كلاظ ( هدام یصکیا نوا ) |

 بلج هلوباتسا لاحرد یرابک كنج نانلو هدهنوط هدربدقت ینیدنلوا

 نتکلم یرلیک ناب نالوا قحدلو هدهنوط هدلاح لوا ند راتچ هنل وا

 هدنلحاسزک د هرقو هن وط هلا طض یتاماکصسا ضعبمقاو دلتا لیامورو

 ۰ یشوا تکرح هلهج ولوا ندنکح هلس هدا هفاخا یبیاه نکاس ۱

 سو

E 

NTR SET IEE ETRE 

 یو تب

 كن رهدو و نادغب و قالفا بولوا ندنابخ ( هدام یصچوا نوا )

 یراکدشا لالقتسا یاول عفر یراطباض رکسع نان 1 و هدن ار تیعم

  هبسور هسلوا شلدا قوم ربع هنن رارز وا لاحرد ندنف رط ماظ هدنآ |

 قوس ع نارد ف رط لوا ندنغیدلوا یسوقروف یمملچا ثانس4ب زا /

 یاب اما ولو رکم سع رادقم یجوزل رلطباض نانلوا رک ذ ندنفچ یمهلوا |

 سرد هنطبض لر هعلق عقاو هدنلحاوس نیتکلع یک یرلکدشا كرات |ا

 .دنیفتلم هرزوا كلردنوک  هنلداتخنا تارا هروم دسیا زلوا جج و رول وا

 یارحا ندیدم“ ند: یدل وا یوق لوم ی یلدا كنم ا و 7



gm} 

 . و و شل وط اشاب د ىلع هددر ص و ر شلقار هدنلاح

 بس ر هام ایصع برص ارشد هلس هسل وا شلو عوفو یط وعس هنر وص

 كن راناتبف نانو ندنغجهلوا روبحت هنقوس رکسع ولتیلک هفرط لوا نوجا

 | و ندننجهلوا شلدبا عياض یتوف ثلث كتلم هدلاح لوا هسیا رولوا
 كعا یعس هن راغا ماود ه رح كراولب رص نوجا یعفد كغلانف

 ندنرفدلوا ردتفمو دعتسم هب رحیسیلاها هردوقشا . ( هدام یم وا )

 قوس هزواګ هنفرط هردوةشا یراولغاط هرف نوڪا كکا لاغشا یرانو

 ۰ كعا تنواعم اد هنن راودنک رار هلا كب رو

 | اشا ىلع هژ.تیبعت صوص# اوا هنسف رط هاب ) هداف نک در (

 ۱ ود هدنراتح یار هللا یرالدا لاخدا هتیعج كراناتبق نال وب هدنتیعم

 | یسهیایصع تاروصت كرلواپ رصو یعیدلوا یدصف ۇس كن هیلع

 o الو ترا تاک بیش یم ندا زا قاب هب رود
 :i ی زا ےہغو لرد یغیدلوا ترابع ندنراعا قافتاو داحا هدراکو

 1 لوا ندنطوفس كناشاب ىلج تلد هیت موقع روما . ( هدام یصشب )
 داحا هد رنا اشاب ىلع هلا رتناشقف هسا رولبهلوا لصاو ه هیات

 1 یسعا یعس هندبلدا میظد و باترت كنندنس هلواقم هعطقر یواح یقافناو

 عفر لوا نارب ییسیلاها یرلهطا زکد قآ هبا هروم (  هدام یصتلا )

 | كينروفيرغ بهار شاب هللا وع رظان هرزوا كنا میهن هلالقتسا یاول

 1 + یک اک و ټک نیلخا تم د یا
 یرعا نایصع لوا ندنسیلاها هروم كراولب رص 1 هدام ید )

 ۰ یسدا داحا كن هیضتقم سادن نوا

 ۱ ندنفرط نشد راولغاط هرف هلا راولب مص ( هدام ی ۱

 ۱ هلا رل ولنات و نکد كن وح كنعد: ن وا یرلهاسشدیا لاعععا

 طب ر هدنس یوف تک هرکص ندک دلر و نیم هنن راکچهدنا ماود هب رح

 رج كي دم زال تاھا وا كح ەل 7 دق رط لوا نوا یسادا

 یلدا

 ناتو دل وا دون وم ى رک هوو د ) ا یحز وهط ۱

 7 E نعد ندب رلکح هرم ه لب | تراس ا یاول حفر یراناد وبف

 3 سفن ۶
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 کش 5 یا ام

 | هک نم مس تو ایت ارم وضع رد

 یخ ساک تب تا تب تنم

NA 

RS ۳اس ناو ریو اس جین ام اب  

 و

۱ 13 
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 ییسهب رکسع هوو نانلوب هد هفر و هکلب وكماعا ریش ها دوا 9 كا

 ۰ ردشماع | تقفا وم اهظا هدیاب و نوعا كمامروشود فیعصض

 ووت
(£) 

  Xتوتکم نال دلو ه مو رظان ندنف رط ولپ وغ ر باب ¥

 یارجا هده سبا شغلیق نالعا هعفدو ینامرف یلتف كناشاب ىلع لنلد هبت

 توف تصرف و ندزفرط ندنکحهدا روم تفو يخ نيكد هناحا

 دنلاصحسا كيابسا نالوا یدؤم نسهلازاو احا لوا نارب كنعثد بوش وا

 راسوتارهوح كناشاب ىلع یلنلد هپ هنسک مان وتام ۰ نوسنلوا رادتا

 هلا تاکی وشاب ندنکیدلب لع یدلوا نوفدم كناشا تی ید

 ۰ ردشغ وا لتف

 تفو وراس تامزاولو هربحذ و تام اشا یلع هروک هب هعقاو تایوعس

 ترد هرو هتاور صعب و یکا هعفد و ندنعیدل وا شعا هل راد هلسامز و

 ۰ ردشعایق هب هعلق هلا یثک كی

 یرکسع ولناقع نانلوا قوس هن رزوا اشاب لع هروک ه هعفاو تاقیش

 هجو قبا ید یراهاکو درا بولوالصاح توادع و ضفب هدننس یمارمآ
 یرلناتسف ناتو ناو هدیلاوح لوا هلتهج ینددل وا هظفاح هرزوا

 دبلغ هلتلوېس رلهسلوا كحهدا موحش هن رزوا یرکسع ولناقع یافت الا
iهل واعم كنا هر ندقدراتروق ند روصح نا اشا ىلع تودا  

 ەن لولا ق رراولب هروک جد راتمدخ كوب هقشب

 ورو

e 
 ډه هعال راد هنناثیشن كناب را #۴

 هسا رولوا هلتروص ه ره نوحا كا لاغشا ییعند . ( هدام یحرب )

 ۰ قءردنلقابا ندیدعش یراولب رص نوسل وا

 تمواق» نکد هننایصع كرولب رص اشا لع للدموع یضیا )
 عقم هب هق رد یکنا عیطلاب یر ته نعد هدلاح لوا هسیا رولب هدا

 قوس هنب ررزوا كناشاب ىلع یسهقرف رکیدو رلولپ رص یسهقرفرب بولوا

 ودنک قزل وا دع ردن ربغ هنایصع ید یسلاها هروم بولوا شلدا



 ۵ تعفرم هل ریصا را 20 " افت مز قاب ۳ و |

 است تزعو هنس وزرا لصع ضعد یص وصح قمار هدا ز ن دن وب

 زردا وزرا یغلعلوا لاسو نیما ندرعظحم "هرطاخحت و 7 ۰ ردض وفم

 یهنا ۰ ردلیقت لج هدزعدرک الاح یروهت لزمراطخ یکلوامزب ارپ ز

 ور و
۳1 ۱ 

 ۱ € نانل وا اضما ندنفرط ا دنننبعل یموع رظات هاب ر ۱| $

 یارحاو تروشم دقع یماضعا هبا و تکرش هج وم رارق نالبر و

 نالیروک قدالو عفان ہد زف ھا ون یر سرب هرکص ندک دنا تارک اذم

A۱ یی نم یینالسا ایا زکلع هرزوآ كا تراظذ هاص وصخ  

 هفاک و و كا وبسا ندنراقدلوا شا اط هل تفص یسوع رظان هرو له

 هن ۱۱۸۲۰۰ناسن ۲۲ :یف یدنلبف اضما ندنفرط اضعا

 ورو

([ ۱۳ ) 
 ¥ هال یکدر و a ول هد سور كنهوهرپ دی

 اداوم نالا یا هرز وا كعا تمدح رّجلم کو هنل ود هیس ور 1

 ۰ مردبا دهم یتسارحا

 كم یکیا ردتقم هب رمض و ترح هرزوا قفل وا قوس هف رط نالک مزال ال وا

 | هلیسارحا كنهمزال تاقیقح راد هنلاوحا یلیا مورو هبهت یراولنانو رفن

 هده لاا هدهروم هدنع ووو بترح اسا رابحا دف رط .نالک مزال خش

 | كردا قوس ههلاحرتو ناتسنانوب یرکسع رفن كيبشب نالوا ایهم هرح
 ۲ ۱ لع لبلد a هده رص وو ا ا زواصم یک زو هدنلا وح لوا

 ا هح الس الا باج جد یی رلکم د وان را قوح ك نانل و هدنهبلع اشا

 یب را هعاق یلوس هلت واعم رلمور نانلو هدنګا زکلاب نزسکعا تعجايم

 1 ۰ مردا دهعت یکعا طبض

 1 فیلکت هلناعفد ید هننادناموق یرکسع هسنارف مدقا ند وب یهداموب

 ۲ فاع ندالخ یافنا نالوا هدننلب هملعتل ود هلا هذ ارو هدم هس ا

 6 دا



 ی

 هدنراقدلوا رد تروص هرکرب هدنراستکم ممسج كرلارواو رولي دتا

 داقعا رک نوحا همام روما تاظحالم رکو رار ول وا تلج هب ل رلثا

 رارولیناللوق هشبا ردا باتا نوعا قلوا دهاشو للو هنانسطا ر

 رکج هدا عج هننوناکو زکه دنب هدهسیا راشلوا «دنکا رپ هرالحم ینجا
 شعا جانم لید یشان ندعلوا ضراع یدیموو لالک یس رنک | رامور

 هدنراتکلم ودنک ندنراکدعهدبا لمحو رص رانا ردراشل و جراخ ندلعو

 نطو ندلجا یرلکدتا دارم نکم هدرارب هغشب هللا كرت ییا بویمهدنا مارا

 یرلنا ید یرب كنهعطم اقم ۰ ردشعا عیاض و باغ یرلنا یرلیلصا

 هجرک هیضقو ۰ ردشردشلاح نوح رتطوو كعا هظفاحو ىلج

 ینیدسلوا روصت یلع یارجا نکل روت روک راوشدو برص + اعلاذیاع

 میظع راک رولوا نکق نوجا یعفنرب قحا مدا ر ولوا لهسا كن هدنا

 هلب | همام تعفنم حد قعفنمو و كمردسشا لئات هن ر ندعفانم لوا یا

 ردقوب تیالورب چ فان عم یک زالو مزب و ردکغا كب رشت
 نوګا رامدا یاب را تکرحو ا تک و تشارف و نسح لاک هکاصوصخ

 ندهیلم تاب رج یکودبا ببس هنسیدفتو نیعت كنب رب لوا یتکرح كنب رب و
 ندجوار هنتمدخ زغطو رولوا هد وجوم تعشم ا ماد نورها وا

 نالوا یسوه لاک ك رک الثم كرانلوا تلم هاوخ ربخ هدقدسنلوا ترشابم

 * رضارا ید رمو رم لرکو كعا مظنت یی راهیقیتلوپ ةي رت كراناوج

 جد یر نمک ښخ ی رلکدنا فداصت هدرانشا یراتحایس هدهبننحا ||

 دلم نکل ۰ رولوا یراهدناف مظع هدرا هدام یک كا عفا هصوصخو

 زک صرب قح هل وا یراددص لح یتعی هعج رم ةطقنر تمدخ قش یکیاو

 هکر درانابتسرخ تسردووجربخ کد زغب رو نه زکر و راردجاتحم هکرنشم
 یمرادشا عیج یهیدا راومشا قایسو ب۰ زا ردلباق هغلعملوا یک

 هزع ر ره ههبجوم ماظن نالوا رقسم هدننکلع ؛لردا فرص هرزوا تام

 رندا نانلوا رک ذو ۰ زروبغا روصق هدنرب مه كنانیلع مزاام نالوا ا

 هزب كزعد هلي هلکنو و ردهدتکلغوب یر وبق كن رارد و یفوتاق عبنم
 هزلاتما هزب زک دو زردبا ادا هلبا ربفونو ان ییسهلج كنامزال یکیدتا ضرع

 هعشب رب یدعا ر دیا ما هلدبحم هزع راشادنط و قرهلوا جم رص قحو هلتبح

 زیکج هديا ح ورخ ندهرب اد زی دل و هدزیکیدتا لصاح ید فوفوو 2 |

or ie eleh si erga o r a 

 ےک اا مہ

 ٩ یو ج هام
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 3 هر یاد هاو رشا یتاععت و اباص و كرد چک 4 ردهم

 سینک كرناو هلردابلج یرهسیک ولتیحالص هن رابتکم مانو همام

 دن را هش ال تا رامو ةر لرهبمر و تصحر رلصضا هعص و فلاح

 | ۱ رلسوپتسب مولعمو برج یراتعیبط .یراومه هراساباپ ن الوا هد هرم
 ۱ | ندو ر ییهدل وا مزلاو مها یمهدام قفل وا بصثو كلرادن راد يلو هرتمو

 ۱ دلو ي نات یصکنا دیدا ةر هلنلیا نا مدقل
 | یرحاو یلعا هدايز 2لا نوجما مزب و ردکعا بیترترامدآ نوجا یراشیا
 ۱۳ ۰ رم نیس یر سو نفاخ ناق هاو هرکس
 ۱ | ههج وهن ندهسدنک یسفر اموبف امو كتيسناو تګ یوراب كئلم

 ۲ | دزندکناو هسا وس زردا هدهاشم هكا هبسورز یفیدلوا رداص

 ۳ رول هنرکوا ندرلنا ییتعنص و نف تیسد رس قرهلا تربع یحدنداش ماو

 ۱ او را دن ر زو دعاوفو لوتصا ارز ردلعرب لقتسم تبسپ رس
 | | هلعرإع نالوا عیفرو یاع هدابز لاو ۰ ردعنصم لعرب هلارخا رابتعاو

 ح | یتیسب رسیدعا ردنرابع ندلاعاو لاعفا الا سفن ف هسلاو زالوالداعم

 ۲ اک رک قلو هدنسهرا رمدآ تسد رسنوحم كمك وا العف رکو الوق كرك
 ۱ وا كم رک وا قیاس نییآ ید ند هح رف هد هرم یعیدل وایأت ندهب رتو

 خاک تدمرب هدنجا كتلم نایت-سرخ یکی کرک لبا یعلاط یاضنقا ودنک
 طقاس ندرظن یراهقیقد و یرلمدآ یبحاص دوفن رغط و مزب ۰ اوت رک

 1 ۰ ردولماعا

 س وسو هیسور هلی رقنرپ رانا كردبا ذاا دالوا یرلناوج یهدزعد
 ۲ ا ما لا ترا لو هیت نسجرب هداشرماو هرتلکناو
 هد رناوجو و ۰ ررب و تصرفرب قفاوم كب هرلنا یسهدام ترا

 قم را راج شالوا نیش ن درتیلقو  دارمتا
 روا باتا راالوا دن وز راو راکسوه هدابز كب یخد
 اس هدراشکلع زمگیدتا رک ذ ز ونه ید تقو زار هرانا



۲ ۳ u 

  1یسکلوا كالئاس و و یدعا ۰ روال وا ر 5 1 1 هجو را ا كنا

 | ها لبس یراتشرس تیغکو ولتراهب هداب ز لا روا شا
 | تاب را وپ یسیهکیا ردکعا بصن رلدبلوب هزنمو راس وقس ولتریغ هداب ز

  1لاکو قر هراتنکی وچو هغمرد وا هنن لوا رک سا قررا وف یا

 | هلرادتو بیترت یتمدقا هلیسو هلیناونع قدنص كرنا هدشاشاب هشردلو
 | تهج زا هلسیمرکرب نراقم هزارحاو طابحا یسیهجوا ردنکع كا
 | تلم كنا یرلیا ارجا یماکحا نالوا لسم یغلنابسج هلبا ناکا هب رج

  ۱ادا هن رلیلصا نطو قرهسلوا صد و هن رلهرتعم تموج هد ناب

 | ردقفل وا مهفن و هدافا هرانا یی وجو لن هعظع تمدخ یرلکح هل هدیا ۰

 | یسیماح ظفاح كتلم یراعشب رادتفا نالی رونک هتوف هلس رقنو كنهسنک

  ۱تاعوفو ردصم كنا هداموب لقتسسمو ردیا تیافک و زکلای کا بولوا
 اصضاو هسلوا دارم یدیهت و لح كن هعلاطم و رک ا ۰. روا

 دیا باب را یملو تایح ندیکی كتلم هکرولوا لهسا یم هناراو تاب

 سیسأت هرزواهرضاح "هدعافو هاسهاسو تاروصت ندا
 هيس یذوفن رام هلسهب ورد قلعت نالوا هام را

  ۱یفیدلوا دسیقم كنهیظع ذعفو و هلبا هلیسو و و رولوا رذېلوصح
 | ًارظن هنناش لاح كنهمضاح روما اذپلف رولوا هدلا ید تضم ةر

 هتسدام كنا هداماو هب ر یرمدآ مزال یسلوا عومم لوف ندفرطر |
 | داقعاو راستعا هرسدآ نانلوا رکذ ندیاح رکیدو كمر و هطدار

 هدلح وب یتکح هلی هلوا رسی هللا هروک ذم لسو زکلاب كا راوتسا یما
 | هب وصنم ه ره هدناروهظ م رطش ۰ رولوا لیصح لصاح لیصفت

 | هحرل هنس قوح یلاحوعضو هل عط و لات نوت رک هسلا روش روک

 | اھ و ار تات سور رکو ندنکچهل بدلوا طف رب داسف

 |  4هما هب وصنم لوا ندندل وا هدا كح هلس هدا تهواقمو لھ

  | ۱هنس هسینک ی امز كتلم هکمادام الوا ارب ز ۰ رولوا می یی ف
 | نسو ليام عیطلاب قلخ لر هقلعتم ره هل رهو و ردط ود ما

  1رد دعتسم هکعا البا ها سۇر نالوا هدقع اح هد هر لاک نوجلاح ۰

  ۹رد هبنرطو زادقا كج هرزک یس رام تیغ لومو ر
 | رظنلا عطق ندکماقیا اكفنا اعطق ندنررب رب ها هل همام یایاصو كا
 ید نر كت هات صد نانلوار 5 ردهدنروص زعادعان هد



 زادب ۰ رولوا روفنم نکبا قجهلوا لوبق هقلخ وز راوب هدقدلوا
 ] ۰رولوا سکعر ما قرهیلوا دیا زنم یتفاطلو نسح كنفارظو تاكلي رهش

 ۱ خول یهحودع تاعوفو نالوا شعا الما یفصن كرم امز هدلحوب زب

 . لفلوا لصاو هنشا-مو روغ نال رعصم هدزع وردو ۰ مدیا

  سفللاب هزب رانا ارز ۰ مهیلکا یتیرلشن تقیقح ید كلزم رای رهشم#
 یملع بجو امو رانا هکردقوش ۰ ردرلشغل و نوعا كعا ضرع تمدخ

 7 هدمدنع ۰ ردقو یراهنسحو هیطع تصرف زونه هاشاو ادا

 . یرالاهح زار ندفرطرب رامدآ نالوا زاتم هدنس زعدادجاو اب انآ هک ردقتحو

 | لهجو بسانم هنلاحكن راتفو هلس هللا یراروصف هد هيدا روما ندبناحر و

 9# ر هدنر را یرافدقار ضعب نوا قمردنرآ ار یرییصن هر

 ا اد زونه ئاضفو كنو ۰ ردراشعا راتراشاو اما هل وک ښسګ

 9 ری او هرم هدرفش :راریدر هنشم زار یمهیلضا ماع دبا
 ۱ ۱ تغر و لم مح كرم رلشا دنط و هذه ةلاطاو ردحردنم هدهر رع قیاقح

 E یسهرمن كناو هغغلوا ع رز هل هجو هنالقاعو هنابلاوتم یرهلوبقم
 ۱ هکیدلاق ۰ ردشفلوا ترشابم هیلی هدیسر ههیضم تیاخ هجرد
 ىە نعلصم و الثم یر را هلو نالک هلقع دصق ربغ نم هدناب وب

 شما وا هظحالمو رکف لزوک هلبفارطا هدننیب رامورو نالوا حو هلیسهداب ز

  هطباروو ردکعا قیلعتو طب ر هرهلماک توقو وزابر وز نالوا
 ۱ ناوخا یودبا ه كن هې رک تعیبط ار ز رون روک رولوا رقتسمو رادناب

 جام لوا ندلجا یعیدلوا ندهماع تامولعم نالوا رطاخرد هدنابنسرخ

 ا رزا تون صب قا رولوا لباق هجن رابتخاو باکترا یهورکم
 | فرصا خم نداوصاا اجا تنراشا بورق وتا ید هنکشا طب ر
 ۱ را لا یبیفتو نقد اماد هل وا داغر رونلوا وزرا قماغ وا
 ۱ لوصا نالوا تراشاو ۰ ردندمابهم مها تلذک ثكعا ررتمو تباث

 مش هناروبحم قافتالاب کا رامور هکردس هعلف و هيدا هب رب كناتسور

 | هدلصم وب یسیلک لر هلفشم هقشد و ثبع یسهلج كرل هنسز یاس وردک رک

 1 || هدام قابس ار نالوا هدنماقم یزک رم كنهسدا هر ۰ ردولترضم

 کا هدزب ندنشدلوا روصق هد هطساو 2 بولوا هيد لربصا قحا

 8 یسو یشڈمهلبسانم هجو هارجا اما ۰ ردشماغلواترشابم ج

 + كنا



 تیارو تیک 2 مطع ِ ۳ هاخ ادم هناصوصخ :
 عوطردق وش ا رف و قحا یراتح دل رلنام هکزردبآ هلاحا

 ۰ ولس كرلمور ناسلوا توعد هنتمدخ زط و هلب راضرو |
 سفتلاب 44 , رلام وا دم رب ؛ یعا ك كندالوا ی ق ر ٠ ما ثلاسم ۱

 هنلئاسو كناو هسنلوصح هيل نوش میاد هدرغ ا یر و مادقا و ۱

 هرانلوا راسیلا لیلق هدننب كمور نابش ندا دشدما ۱
 هز نکل ردیصوصخ كنا ماقهاو یعس یسح فرثا هجورپ ةن

 جد هب ر هقشب ر ندا یسیلاها زغطو بویلوا هیت هي رب نالوا مزب

 ۰ ردهیدآ هب ر نالوا یمولعم كن هلجب هدام و هکراردا لاصمتا و سامتقا

 لرل هدا نالوا را وازمس هن داقعا و راتعا كتلم ندتمج رب هيدا هی رآ و

 ندا هلوقت و یتلم ندنبج رخا و یراتلوا راکتشا تو 8
 نوعا یرصوصخ قمردشلا روار_سا یرالوف و هداستعا و

atراتګ هلیسهدایز بودا سوهان و ضرع ل كرغطو  

 شمک هرٹبع راقو یغنیدلوا دهعتمو فزتعم نةشلاب كنەلج یسلو

 كنطوو یبس كنکودا شمروتوک بولا هجربارب یزک راوزرا لوبقم كيو
 هعا ساهل قبال مالک راد هلاح تقیقح ز ونه كز رام .دآ نالوا یسلاه

 دادعتسا ال صا هعاعسا یروب زنم مالک لزم را شادنطو عج رد

 لاوحاو مودعم یکی رب رت نود یرلتواک زو یغیدلوا یرتیحالص
 . كناصوصخ یفیدلوا یرلماظنرب هم زونهو ینیدلوا یربفوقو اعطق هل
 هدنلاح هر وتو ر وطو هکمادام ۰ ردیفیدلوا ثراوتم هراز ورندنامزاوا

 ریه هرزوا لا تئادر هلارامفا نالک مزال ند و هتلوا

 لاحرب نوها ندنو دوخاب قالو ضخ ندو هليا رولو
 بقع رد مدآ كحهدبا لمحت قع” ۰ رولیهنلوا نوا ہین كعال

 نوجا كمر وتک هلم یتاروصت ن کل ردنا رطاخ رد یب ر وصت كلەداز

 یو كف رش لبحا هز ی

 ريح رب نابع و ج و ن رسعلوا یسهظحالم هنبعم تعفنمرپ هرز

 هدا يد یسوز را تیسب رس ارز ردک رک قلوا نزم هلا قله
 "هدیافو هب هدرح ترسسحرب دوخاب ر ولاقزسرا بور وه تیس

 | هل و وردا هعا ضا ینتاباګا نوت ید نامزلوا بولوا تل هی

(r) TS 
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 یلاح* وروام و رپ یکی هام ۳1
 اوص یشابکی 6 ۱

 مبل هذرو ةر زج ف ررح ماورالالاح نيس لئاسولانم ةلاسر هذه
 3 ۰ فلاو هنا اعو رشع عسل دزلبلا ةنسل ناسا نم سداسلا

 . لماش هرز و راشادنرف جاب : زب ۰ یدالوا نمهسینک سدقم ما مزب یا

 هدا تنواع» فاکتلاب هزع رارب رب هذه ةلاحاو ٠ زرلکر شم هدناصم نالوا

 وا لصاح بقعرد ندرلنآ رلاطخ دنا هدرامدقم زر هدنس هج رد كلب

 ولعم هدزغلب هلسسلوا لا وکو هم رت هز كنابلب نالوا شعا بولغم یز

 ,ز قدلوا لصاو هلاک دحصعب زونه راز هيلع ءان ۰ ردشلوا رهاظو

 ۱ اعا فاش هزک رب رب سل قدناو هددعاسم لاح ربیغت ر هب وسلا لع

 ۱۳۱۰ یعالرآ ندندعاوق رفا نادا هدا و نکل ۰ ژر ولغاترهاظمو
 لمم رب واتحالص هغلو' فوصوم هلا فصو و قحا ز ءان اکا هک

 ا هدزمرلنتشمو تجز رانا نح ۰ رولغا بترو عج ىتلم
 عازخا ورندرهنس زار و ۰ رلاباک ا یزهدا م مز و راهلوا نصرلٌشادنرف

 بهجت نالوا بولطم كنا هکرهتوط سم یلوصا و بادا زیگیدنا عابنو
 هاو لیلد کا لیحا لوصا ارز ۰ ردموزجم یکدا لصاح

 یم هنداتسا تالوا درحم هزء رشادنط و ییعب ۰ ردهدنجانم نمهباسنا

 ۰ ردلکد روس هدنافرپ ین هعشب ۰ ردیصوصخ كلوا دوصمس قرهلوا

 ا تیسذا رب یرلناو العاو ها ییدعاسان تم زنا هلا هلیسو و و

 و ۰ ردنوما كا ايمو هدامآ هنس هچسج عفانم هینایتسرخ قافتاو

 0 هتاف ر هرات تاق ۳۹ نوا ردصت و عج رفت یتسلاومو فالتا

 ی



 یا

 عر وپسرنپ
 ۰ رو



 یبیلاها ی رافاحوا بزع

 يج هشاط دوانرا م السا

 رل ول ه ریاکنا

 ییاالعتم ن ويلان

 رل راغلب
 برص لاها

 را را
 راحالوا

 رابلابلاستا

 ر ولاسنولا فک
 رل ول هطناز

7 

 o ۱ سافا

 ۱ ردا نالی ردنوک ندنفرط اب رتاو س

ee da 
 مور یم ناسظباض

 ا
 تسود
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 تنوف هدکدتک هغروبسزپ وتاسفا لثوام زکلاب ( ۵۶ ی

 قحهلوا هداروا قحا بولوا انتتسم كمي راد رج ندنیفیک قا

 ۰ ردکهردلی هنساضعا ایرنا نالوا راوج قی وعت الب قنا

 یمرکی یس هنس رکس نوا زول زکس كي هليا قافتاو یأر كنهلج دنس وبشا
 ردشش وا اضما هدلوناتسا ۰ یدنلوا اضما هدنلوا نب رشت یکیا

 یزاغ وا لئونام شاشا توا
 وتاسفا  فولافاح" ولوتسونغاا ىا

 طوبانب نودا یکرو ِ
 Ae ولب و ريه وق یدنول

 ورم و

 ( یر
 هک دعونصم تاغل نالوا لیتسم هدنننب یساسور اب را

 یاد تا ۶ ضف ف ق
 یردناسکلع یروطارعا هیسور <۰ ا :

 وتسجارفروطاریعا < رکشلایوق

 یلارفایسورپ <« دورپ 1"
 مظعا وص 6 لوغشم هداب زا

 اشاب ىلع لنلدهب یسلاو ها < انا ناف

 قیرطپ < يا
 ردیلو هزم <

 اب رتسیدوباق تن وقف <« وددتجره
 ناجر كوب ید 8

 بتاک ۰ شا
E lh e 

 كس هج ه رق »6

2 

 كس یزوروم <«

 از ره 6
 ر ول رانف «
 NR یک قفا مه



 هن رب رادجات قاره یروشا كنه اکو لم بانج تیفکو و شعثواص

 ۱ توش امری راحوا تشک لند, فم گاو تاذو وووقوط
 ۱۵ ۶ رم تب تو لیم هنفرط یدنفا تناح اد توقارب هدعیلعت

 0 دار ییهاشدان تانج نوک 1 یسهدام یلنلد هب ون ارز مربروک

 ۳ | رولیروب هلاوح تیک ین دب ههنلایوم یدنفا یزهرکص زولوا هد هقارب

 | رولیشالک |یککرک یرلتج هوا مالکل اذان هد اب ون كس را هيس دا

 ٤ | راسنجا نیت 7 ؛ یصلح همان رابخأ وبا ندهغلدلوا هدقمالڪصڪا اياد و

 ۰ مدنفا ردشغلبف

 وو
۱ ۹ 

 چ همان هلواعم نالوا یس اضعا ا ربا 7

 مار جور یاعصا رلاضما نالوا یراکرح كنسساد و نخ قافنا وبشا

 | لغتك ازنو لاحو تقو یاضتقم لردیک هفرطرپ یر ره هد..دنعط دحاو

  ساساونوناق هدنرانیب ندنراتجهلوا روبح هنیذاختا لوصا هنوک رر ًاقيفوت
 رارق اد یزوظنت كن دنسس هل وهم نالک مزال یا هحو ر هرزوا قلوا

 ۲ اسهر و
 غراف ندنرل هاذ روما هل و ندنو اضما باعا ( هدام یکلوا )

 هدوةسوم طقف بولوا رص هنتمدخ اب رتایرللاعفا و راکفا فاك قرەلوا

 | تروص هن راد یلصم هب یرهکش شانطاو ولب وو نودا نانلو

 | طوبان بولت ر و تلی یآ جوا ۵ یزاغ هجاوخو یآ ىلا نوتا كمر و
 | | تحوم ییفانم هجاب را ی دعا تراحت تدمالب هلتماقا هدلوبناتسا ی 3
 ۳ ۰ رونلوا انثتسا ندنفیدل وا
 ۲ ارم نالک هروننکو یاارسا تلر ره . ( هدام یصتکیا ۱

 لارا هنب زکه اب رتا بولپ ریدلیب ید هراقفر رکید ریخت الب یعلامو
 ردکح هدا

 یندو ےک یماسژرو یسیلصا كر كنايرنا . ( هدام یصجوا )
 س یدرفال ندرلشح و هلماب را بولبتوط روتسمو موتکم تباغب

 بودا تدا ندناب یفیدلوا نداسُور كلاس جد كندنک هک دتا

 ردکح ها تر اس یر تا ال تل

 7 یحدرد



 هروهظ ه دنفح هلا راشم یاشاب جو رکص نیو و ناب "ینیدلوا

 دنن ای و راعشا هن رلي ۇر فرط هدقدلشالک | یهاشداب “هلماعم كح

 ۰ هدنباب یعج هنلیق رادتا هن رب رګ كرهک هعوقو رونفو روصق
Xهک نه هب یدنفا لا ا ىلع  

 یلنلده بورویب نامرفو ما هن رالوقوب یرلتضح نمدنفا ولتکوش |
 لقح كلارا زلوفیدنفا تلاح یمادخل تلود دک انا ٩
 نکل هدکعوروب هنتسرص یمادعا كپلازابشم بولوا هد و
 بودیم دیا راکفا یتسورلیاو یتفجهلوا میت هب : یسهناسپم هحرد كاف |

 مهروک یلاخ ندقلوا هدن ما مالا ہد هجم ضعب یبیرچکب هورک اقا |
 غارفا هبلاقرخا ییتیفک كملاراشم یدنلوا مالک دصک وب هدزکفح ل رەد |

 شلروک بسنا هد رکاحدزت یرالوا هرزوا تک رح هدهزاریشواو قرەروي |
 ۰ ہدابلوا یدنلیق ےق مقرت یصلاح "هرک دن ی هلفلوا |

 ډک باوج هاغا ىلع ندیدنفا تلاح #۴ 13

 بولوا مدت هدنهدش یتلادضتک وک مد دنس دن نو زا
 هرخالاببوالک | هجوباتغیدلوا هدجا زعهنو تع زع هن رف رط ها لج
 هدافاو ضرع هج هل وا ردنا تار هب هناهاش یایک اخ و شف هتداعسرد

 نامرف ندنرلنوامه سک رف یتیفک یمادعا هلبلزع كمیلاراشم انا بول

 هدنهیلع هجردوب كهبلا راشم هدرما یادتنا كنب رلوق هدیاب و شلروپ
 یدیلوا شاروی یرلب رادجات عم ندفرط رخا هناکولم تاذ بوی وب |
 هدنارضح تا وذ نانلو تلود یالکوو یدیازلک هلال ردقوب هد ارد 2

 تبقاع رلهدام رکیدو هدامو مرولب مدنفا مب  یدیا رازلوا هدب زحاع هيلع | ۱

 هداراورما یاب تسدن هراجاما ردتجهلوا ببس ه قالتا |
 % Xهب یدنفا تا نیت ىلع ¥

 قرەروب هماح لیدبت هلبه جهربجخ یرلترمضح زعدنفا باقک وش نوکو

 قرهروب ليم هنقب رط وشراچ یرغوط ند ضغوط هدنسویق هعنج قوغص
 یهاهاش تاد هرزوا روک ذم تيه زامراو رراو هنس وقف یرازاب تاب

 ندان هال ندیرفد,دلوا فا ردیف هتک زالوا را

 البتسا وکو راس دال و یزک هبلع اهن اه شا هرز وا رک مور رب ۱



E 

 # ی ا تلاح نداغا ىلع .

 ۰ یرلتمطح اطلس مدنفا ولتلود

 ىلع لاد هب یرلتمضح یدنفا بناح تاتکلا سار ندهيلعتلود لاحر

 .هدافا اهاغش هوامش تاذ احصاح نوجا یلاصفنا ندنغاصس هیناب كناشاب

 o رازاب یکش راب كيبلا یوم "یدنفا هدناب یساسا كف زکفیدروب

 ۱۳ هزاکا هحوآ یروک دم تشکو حوئس هبننس “دارا هنبلج یلوک

 ندنساسا كن راروش قترا مرتا یمردبا رومظ داسف رب هدوربا و
  یرلیماس مولعم یراقدنلوب هدزک وب یهاشداب تربضح تاذ یقرابوق

 ۰ هداراو مما هدناب قلروپ
 اک باو ایا لع ندیدنفا تلاح و

 ساسا یرلترمضح نمدنفا بأقک وش یتیفیک یتکرح كناشاپ یلع یلنلد هبت
 یعجهلروب هناهاش راسفتسا ندنرالوق یدنفا بناج باتکلا سیر یهدام

 یدنفا ملس ندنرالاو ةع قرلب روب یرابلاع فو یرلنلود عوعسم

 روکذمصوصخ هچرکآ شلروب نایو راعشا فارطالاب و هرکذتاب هلب رالوف
 ندروک ذم غاس كپلا راشم هسیا رولي روس لوح یوم "یدنفا

 ندهلجا كلس یجد كن رصلخحم هکلب و زغا زر و یینکرح هلمحو رب

  ندنرل هینس یایکاح طقف سعلانم رپظا یکحهب رو هزانف هلزجارخا

 تحت روم هلماعم هل هیزجام قح ندهن اکو لم فرط هکمردیا ماح رسا

 2 هدنناب یسلروم راعشاورمآ 4ب یحج فرط هدا ینددلروب یرلل ود مف

 ۰. ردکن راترضح مدنفا ولتلود هداراو

 ۱ ¥ هب یدنفا تلاح ندنفرط اغا ىلع %

 هوامش یابکاخ اعاح نوح راراوطاو زرط كن رالوق اشا ىلع یلثد دن

 هد هسا و نتیطم ود یدلوا ر قرهل روب یرلهيلع "هداقا ًاهافش

 كلربشعش هک وب یرللوق اشاب فور دم مظعا ردص نوجا روب نم ,تیفیک
 ۱ دیلاراشم ی رو ز زو اا یایک اخو تلج هنن وام صو

 یدنفابناح باتکلا سر یثان ندنراقدلوا هدقمالکاو بویلکد فارطالاب

 ىدنفاقرەلب روس رداص نامرف هنسه وا باج هه اکو ام نمیام جد یرال وَ

 ندا یوم ناکی ناک تشک و لوثم هب یهاشداب روح بولک هبلا یوم

 :دزکم وب تیفیک هن رایلام بانجو شلرویپ نوا عانقاو لاوسلایدل

 ¥ شفلوب + ٠



 ۰ نقش

e.ا یا یک تل لا ا  

 هدوجوو شی وشن نهذ غاط رب بویلوا نوجا راتو كمرسوک شزاوا
 ردندناطیش ظوظح یعتارفوا هلرلنو قلوا هتسراو ندراش ررونک ت |

 ۰ مدنفا ردکمروک شوخ یزهامزو تو كره 1

 4 داو فرو دید ۱ 0

 هب هصاح هنا نبا هدننس هال تمدح قا هتح دام وا 7 روي 0 1

 ركب وا ندنناقلعت اغا هللادبع قبسا رادحشس و ندنلوحف یالع نالوا شع

 هژیهرح و ی عملا رها وو قارادف وح سم .CONE . رات رج ید

 هدا راو سا فار ط الاب درب راف داطراص یرح ےک كنديفیک یعیدل وا نادنخو دا

 ۰ هدیابلوا یدنلبف مقر مهصوصخت "درک ذن هدنفابس یرالرو

 9 هرک ذن هب یدنفا تلاح نهداما ىلع #۴

 هدانا تال ضعبدرکمرو زو هیرادحا ترضع دا و
 یسروسیرابلاع تح ندنغلزسنوغد وا هبن م صعب كناشاب ىلع یلنلد

 هج راکفا لیخ ندیلبخ ؛یروک نم تع یهاشداب تف کک
 عج تلود ناکرا نوعا یرفلوا بلح هنو امه تاکر قرءلوا هر

 ناکرا سلع ندنناشو لاح كناشاب ىلع هيلا راشم هدنبحص یانتا بولوا

 ۰ باتکلا سر شاروم نامرف هرزوا یسهباکح كنب رلهینس ناب هل ّ

 هاب كهبلا راشم یرلتامضح مهبلا یوم ناکرا راسو یدنفا بئاح |

 هکهدنروص وش ینعی بويل روک بسانم یلزع هلهجو رپ ندنغاصس

 هن وکراسوتبس اح ندرت ت كن هیلعتل ود نوت نوش ییا مو

 | ناکرا بویعا زر وج یتلاح و هيلا یموم سر ردا روهظ ید رارو

 قرلوا عانقا هدهناهاش تاذ ندنرفدلوا هرزوا 1 ید ہلا یوم
 یتسورلیا كنوب شفلف لوح ه راقب وشت كن رالاو تاذ روکذم صوصح

 ۰ مدنفا رد رلالاو یآر یرلهروب لاغتشا هلبا ریثک هم

 ( زا



 9# قح ام هد ردبا 17 هدنا و تب رو هفیص

 هدنشاب رلغاط زبسقوق هدانش توو هدزکنوامه یابک اخ ردشمروم ناسحا

 اوا رب و یتعمرب هدر سکرهو مروک قبال یزک هناهاش ماراو ثکم
 روشآ كب هدقدنلوا فاعسا هن ران واه یایک اځ باوجر هل و ود
 قم وا لق هن رانو امه یارسویش وط داتعهر هدفدلروم هاهاش تبظ وظح

 ٠ . هدناب قلروب یرلثلود مولعم یعیدنلوا لیصح هبنس دارا هرزوا

 ۱ ۷۲۳ ۱ دعا

 ډک هرک دن هباخا ىلع ندیدنفا تلاح #۴
 ا ریدفا تاع وش تا یر مضح سدنشنو لافت رعر

 | رع دیس یراردقیلاع رادقوچ رس نیما نوسروب ناسحا رع فک وت

 رکن یقبدلوا شعا اتش راد لاصترا كلربیا لیمکت نتسهدودسم ساغلا
 ادق وح دن هنسهلللج تمدخ كنافوتم ندنفدلوا یراعامسا كن رالوق

 ةف زع رعولعم یغحهلوا ندهصاخ ٌهناخ اغا قحولب روب نیبعت و بصز

 كنب رلالاو بانج یرلرضعب یسهعلاطم یتبم هض ضرب یتیفیک لع: "انافوتم
 میس هنر ابی ندنرفدم ه وا یص وصخ یرلجا ما ورندهن وا

 یرایصمپ ندر هعم نانلو هدن راد اح وا یلهالک و یلهفص رەد رد شەن و ۱

7° 

 نامز هلا یا مات یعیدنلو هدنتمدخ

 دل رب راهتااامت سل صوص
 هک باوج هبیدنفا تلاح نداغایبع 9

 زار هنای رب هورک یتیفیک یعوقو هدهرص هن كلا یموم زادقوچ رس
 :ازجام قح كن رهن رد دن وب ندنرلکدمهرب و رارف هفرطرب و شاوا



 بو وا لمم قا اتسو ن وام قلارا وش ا دعتسمو |
 نوامه نوردنا نوهسمتل وا باما هللا قلیحاتسو ههناهاش تمدخ |

 رادق وحرس ییددل وا هرژوا ماحرتسا ۽ ندن راف رط تاوذ نانلو ندشلاجر |

 د ما تاتش AE یسورلیا كشک صوصخو یراردب اا رگ دیس |

 هلغمال وا دع ند هظطح الم یراغلوا نوامه را لخاد هر وص رب رلنانلو ||

 عوقو هدنقب رط اشاپ ےساق نوجما كلرتسک د یس هقراو یکوا كتیقکو ا

 یکیدتا نار حب هد راهح دا باش قحا قیفک خادا حالس نالوب ۱

 ۰ هدناب قاروب ی رلتلود م ولعم || ۱

 دڳ هب یدنفا تلا ندا ىلع 3 ۱

 یهاشداب ترصح 5 هلتهح یییدلوا هدکعا برف یو نواه لقن |

 یماوهو با کشادکتب هر طن فرم ندروب رم لک د
 بد رف هد هن ارس یواس رصد ر دلس و بس کک لاحرب اهد تاق رب ۱

 هباهاش فد مد هد هرز وا یا درص صعب ضصع) و هل :هح یتیدل وا ۱ |

 هن رلاوف یکودا هد زک وب هاه اش راکفا ندنشیدل وا تل وس هدست وا ||

 یرارب و یارنالوا هد و ندنرافدنل ون هدراربصا هن قرەىملوأ یرادجات و

 ۰ مدنا یدنلبق عقر ۳ یک ۵ رک ویسآ هدر رعم یا 1

 هک تاوح هل اما لع ندنفرط ۳ تاب ۳۰ 1

 ےل ا ا یرګ من 9# ىو فار ال و

 0 یفیدلوا ندراغا قفوم هریبدنو میلمتو ندښاحصا هیجراخ ر وما |

 یایک اح هدنغلمالس هعجو یلاعت لا ءاشنا یدنلوا ملعت ههبلا رام تک |

 یرلعج هل واهد راربصا یرادجاتبانج هلن و ندن و و ض م لاح ع وق وهب هینس |

 ۰ هدناب قلروب یرلهوزافف ار مولعم ودا هاتسا ی

 ٩ ییاوج نالوا هبیدنفا تلاح كنسافا یریهکی 9 |

 شمر و دح ريغ نم هرزوا نامزو نممز ماطر ههناهاش تاذ مدنفا ےب |

 هاتش تقو نکیا راکب یتغللوق طالب مدنفا مهاشداب ۰ باوج ميدلوا

 و را هغروبق قرد زا ست ك . راشاط مر دلاق لو ما بودا فداص ا



 قرهل روب نواه ٣ ین ادا تفت و دحاب 17 و هک هنف رط ساب ساق

 رد وت اهادجنا ی مکیا لید شاب ندنرلیک هصح لیدس هنشنفت لاحرد

 هل . رزوا مزه شلوا نابت م تشک نیم ام رال ترک ییددل وا

 ۱ ذخا یربخ تصص ندنرهدرکر س یرصکی یغیدنلوا ماف هسنتخادنا حالس
 ۱  تمذ هبحاو یرلفدل وا هدلایح 4ب كز عض و ارش هو زمه دسفا سا وش

 | هدنره اک ولم تیعم نک ر دک هر وک ذم قیرط هلغلوا ندنراهن ا هاش

 | باش بولوا لو رپ یرودنکح بولوا یرللوقرب دما باش
 ۱ ۳ دم هرز یجنویلق ندنفج هیلوا هدنریرادناسهج تیعم روک ذم

  قجولوا هب وب فسوب یکلکب نالوا شا لپ و هنکلیک هصح لید
 | هلداسف رەد نوسلوا هدهناکولم تیعم ناو ندنراد رها باش یرهکب

 یا ر را جک رخ نانلا ندراموق رم هدرکسم بولواو یتئشن

 ۰ هدابلوا هلغلوا شعلوا لاسرا هن رابلام

 هع هیدنفا تلاح ندافا ىلع

 , نالبروب ېحجم یوس لاسرا هل راهدناغا نطصم هد هد یرارادقوج وبق

 ۱ بس نوک ةر دو شلوا یضلحم ماولمم لام یراالاو ةرك دن

 رادیتس هدقدلروس یرادجات ترضح راذک هعلاطمو مدت هزعدنفا

 | واه نوردنا بولی روب ن واسه نامرف لاحرد هلب رالوق اغا ودتلود
 هرانانلو دما باش ندر هع بوسنم هش رللوق ماوغا هناخ صاخو

 قج هلوا بوسنم هصلا یوم تاوغا هدناشو هل و ندو و تصخر

 شاروپ دیدش رها هدنفحیرالوق همت هج هل و تولوا , متو بیدا هع

 7 ءاشنا مولعم هنن رايمعنلا لو بانج یودا یتیم هبیس هل هدام مدنفا ےن ےب

 | ینجدیشوا مالا هتک درعا باش هد هلاهاش تیم هل و ِ یلاعت

 اذ زرا زک هدارا و سما لاحرد هش رل هدرک رس یرهکی راکشا یک نوک

 ۰ هدناب و

 9 ی دهن اهر و رک رک كن اغا ىلع »#۴

 ءاعوا روخا صاخ یتیفیک كنمازوا هدهحردوا یسهدام روک ذم باشو

 :ةیدل وا ندقاهسرخا بولوا ندنسیلاها ینومطسفو یلوبنارفغز رقاشوا
 ۱ ارا وارد یک وارد یرالرا وش اهاش نو رط
 و هعج تبوسلوا ن 6أ لباق قد ره كلوا داش هالا ةداغو

 .هدنراتنطاس
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 مدق كزمهاشداب ولتک وش هک رولوا وش ۳0 بولوا نوا

 هلق هلاق قترا نکیا صوصح هنبراسوب یراتاوغا نویام* نوردنایران وبامش
 شلرو تانولعم دن راوق یسانا یرهکب كرود یدل یب کک
 E هدزک ص و تیفیک مدنفا مب هلغلوا یرلهن اردن عو یغیدلوا

 ۰ هدناب یسلروس ناب و راعشا هب یصلخم فرط

  باوجنداغاىلع ۶
 ام یرزوھس رکا یراقدرون اساو ته یا راقوا

 مدقم تعاس دنج ندندورو هر وک ذم "هرک ذنو شلوا یصلخ مولعم

 مدقم ند هتفهرب یراتضح اغا رع دیس یرادن امج ترضح ا وحرس

 لاپ یراشلود رک ذن صوصخ یکیدندا راکفا نرکا ق رویام

 هن روضح هل اهاش تاذ هلا هدراب “هلماعم هبلا راشم یاغا بولوا كعد |

 هلرب تآرج هبهدافا هلهجو نالی روپ رب رڪ یروک ذم صوصخ بوریک
 عانقا ات كر هيلي وسراتبع مة اطرب ب میز وک بوجآ یی زغا قثرا

 ید هلزع رلشادلو وق نانلو یح دام هل راصا وب ردق هنلوا نوایه ۱

 یریبمتوفی رعت كنغیدنلاق نارکنو ناربح ندرب نمهلجب هدلاح بارغتسا |

 ۰ هدنباب قلروییراهینس مولعم یفیدلوا ناکما لباق ||
 مک لب هب یدنفا تلاح نداغا ىلع دل

 همام لید هسته یم رج یت رطح نهدتفا باشت رک نوا
 هنفرط یسهداح اشاپ ےساق رک ندنش رط راب دن هدهطاغ قرهروب 1

 عع” یتخادنا كنفتو هحناط زلک رولک هنفرط یحنویلق نانلو برق | |

 رادقوچرس نانلوبهدهروک ذم تايه هنشیتفت كنيفک هلراقلا هن رنوابه || |

 نالا بولی ردنوک لاحرد اغا دجا ندنرایکهصح لیدبتو اغا رع دیس ||
 مدقم ندنو نوسلوا كمده درما هدنرلهن اهاش تیعم لزم د نفا رخ

 نوعا فسو یکلکب نالوا غارج هنکلکه صح لیدبت ند ارق والا

 داسف ندرلاروشیلکد درما باش هدنس هدن بولوا هضراعم هدنرش |

 صوصخ شوط هنن راقا ص یروشاكی كنهاهاش تاذو شعا روهظ

 * هدنناب یرب رګ تعرس كن رخ تعص روک ذه |

 چ تاوجندنفرط یدنفا تلاح ۱
 مماق قرهر وی هءاح لیدن هنتنیه یهر ه اهاش تاذ مدقا نوک دنج



 ۲۰ تاددار » ندا با ترا ۵ یهاشدا تالا
 هینس مف یسهسص قغاتش داسفر هدنزلهن ایه ب وبلاقىرلشيارب هک واه

 "هرک ذن شلروی نایب و راعشا ه یصلخحت فرط هرک ذناب تیفیک بولی روم

 انا رع دیس یرایرهش ترضج رادقوج رس هوا ندندورو كن هروک ذم
 وس هژرب مف یغجەلوا نوت هب هحرد و یروک ذم ص وصخ یراردب

 اشداب مناط رب بوراو هلبا هدراب *هلماعم هنر هناهاش روضح كزعدنفا
 هنس مردب مب هدلدفرویب نوا فا رهه وس بولوپ رامالک یی ج هشقاب

 يرادجا صا ود مدر و تان وذأم کس هلج ول وا كسرروک بسانم هلهجو

 روک ذم نوجا كلر دک یوا كموقفمم داسفو هدنا یعیدلروم :

 ۱۳۳ الا تا یو و خان هلا شاعم نتورغ زور لاحرد
 "زا رک اقا ها فلوت یراالاو موم یییلوا شارپ دتا ورخ
 3 هدارا قاب یدنلبف یرابلاع هاگشدب مقر هص وصح

 ۱ دک هرک دن هانا لع ندنفرط یدنفا تلاح %

 رب هدنرالاو قح بولوا سلح رب هصک وب ندنراغا رطق كنا ر
 کشت هن راقدنلو هدیهاشدا ذوفن نوکبنوک یراترضح اغا یلع یشاب

 نعورفو لوصا كنواسمه نوردنا هدرناوغا هصاخ ةناخ طقف بولوا

 1 وصاو غا رج > ندابع یمیلا یوم تاوغا رولب ییهاشداب حانهو

 دن وام یارس ۳ و و هدنربهظحالم غارفا هرخا بلاق یروک ذم
 ۱ وس یجد یراصوصخ ضعب و هدشهاللوف یتعاسو تفو هل زکش زشت

 op ندنفرط ریشیتعت یرلتحهلوا هرزوا راسفتسا ندرلتل ود

  هشابل وا هدقدل روم یرلتفأر مولع» یودنا هدزک مو

 ¥ هباغا ىلع نددنفا تلاح ۴

 3 دنا دم ق وا و ۰ یرات مضح 0 زمهاشداب ولتک ت

 1 33 و یاشوا قع و i نسج ا ا 0 71

 دنعب دم هل وا رهظم هه :اک و لم تافتلارب چ ندیهاشنهش بانج بونا و ی



 یران واما وید لدلک هب اغا بوراو ه هم هاش و ری ردا
 بوالک | رعد دل وا ندروک دم نافاباب دہلا وم یافا مدر ءاحن دنداروپ 7
 ۱ ا
 توراو 4 هاکولم روح رار ارکت شع هاب رد بورا وق اب ن م ۱

 هلماعم ودرد|تعدخ 4 یدنفارب قحا زگا تمدخ ه یدنفا یکیآ انا ۱

 قدمهل وا صالخ ند نمردام هل مردب و یرادحات ترضح هلغل وا هدهدراب ۱

 یصلنم "درک ذن وبشا هلفلوا ندنداوح یغیدلوا رهظم ه هناهاش تافتلاوید ۱

 ۰ هدارا و رما قاب یدنلق ےقرت |
 < هرک ذن هاغا یلع ندنفرط یدنفا تلاح #۴ 9

 ناغارج یرادج ات ترضح بانج مدقم دته جاقر ندنو هد رهاردب ف
 تامولعم راد هنغجهل روم هناهاش زاس مارا هدنران وامه یارساحاسب

 همدم روس زو هب هن اکو لم یایک اخ هکدنروک باحا ید تن اصل و و

 راد هنغیدلروب ناباشو نازرا یهاشداب ترضح یس هدعاسم یک

 یارس ۰ شلوا یروصولخ مولعم وم وم یلام كن راهبماس هرک 1

 هناخلک قجولوا نویامه عم" كره هلا ادص لزوک ندنهاکشپ روک ذه
 لاحرد یموفم شلر و یربخ یعیدلوا ی مات نیسح ندنسهمدخ

 یاوغا نوامه نوردنا بودهلب وس رایقرش هتسبجاقرب هدار واو بلج
 كناب رهکی تبفیکو ب و شاروب غارج هنشغوف یلرفس هناخ و لاخدا هنسهمز

 تاوغا قجهلوا غارج هوبا« نوردنا ورندهوا هلفغ وا اهلا هن رام

 تدخلوا هسیاشلوا هب رت هدشغوق یفنفو بولوا ندناکداذ دی دج

 تمدخ كج هل تسوک صیصخ بواب ردنوک هلتفرعم ناطباض هب هناه

 اس E ی هل و و یتیدلوا هلمجوو یاد دا هن ره

 زعدنفا نایلس ناطلس یفجهبلوا غارچ هروکذم نو ردنا كرد 1

 ینیدلوا ناب و حرصم هدنوباسه نوناق یراقدروبب عضو كن رتضح
 ندځیدالک ایی راقدل وا هدن رله رص داسف ےک رب كره دردم رام ولعم لزع را هل

 هدفدلر وب تسد لصاو كن رلهناردب هد نود داف وش مدنفا ۱

 ۰ مدنفا رد رلالاو ا یسارجا كنب

e ۱باوج هیدنفا تلاح ندنفرط اغآ لع  

 نوردنا هلسبس یسادص هنسک مان نیسح ندا تا ن دن ةف هلان

 یعیدلوا ش کا لص چلا ردو و: ER یاضتقم ر یغلغارج نوا



 دا وب مد اب ر 1 : رو جد هزات نوت

 ۰ ررههح هملایموم

 ۰ مدنفا ردشفلف راسنجا هنعفرت یصلخت "هرک دن وبشا هلبنظردبا

 هک هرک دن هباخا ىلع نددنفا تلاح #۴

 هب یراترضح یدنفا تج# ولتلیضف یراب رهش ترضح یابطارس
 ۶ بناع باتکلاسئر یک | تولکهفرط یلامباپ هدنننص نم
 هولوا هرزوا هلاکم نخ هلبا هبلایموم "یدنفاو مارآو ثکم هدنس هرباد

 دلدل وا هد یکر ولی روک عجارو داع یر ضصعب كن هلاکم هن رلصاحت وب

 خو یم هرزوا هبنس "هدارا یرللک هروک ذم باب كملایموم یابطارمس

 دیدم 4 هلرطاح لاحرد ینیرلاروش ردتحهلوا شک یمهناشیتفتر هل وا

 رب و قارع صوصخ هلوقموب قحا هلذلوا ندنابجاو یسی رحت كتیفییک
 :> هبمهلوا نکم ندرخآ فرط جد یسهلازاو یودا ندنلسق تالاح

 یربغ ندنرابمعلآیلو فرط هرزوا كمربا هنساسا كنو هلغلوا ندتایېم دن

 دنضرع» یراعشا حاضیا هجور كتیفیک یثان ندنفجهیفلوا ماحرتسا
 ۰ هدیابلوا یدنلبق مقرت یراهناردب "هرکذت وا

 ډک باوج ه یدنفا تلاح نداغا ىلع #۴

 ع زع هنفرط یلاع باب هرک ضعب یراترضح یدنفا تع! ابطارمم
 دلوا هدکعا ماراو ثکم هدنرهربادیلامضح تاوذ هبلعل ود یالکو

 روي قام یروشا ندنرلکدم هرو یتعمر هدقدلروب یراتلود عع"

 رایماسیابک اح حاضیا هجور ندیصلح فرط نوحهلازا ندنراقدلوا
 ۶ هتم ضعب یراصاخ یدنفا تهل شلروہ راب زا یاس و راعشا

 روش قرەلواەدزکر اتىجو تربغ و هطسفس اک و فص و هب یرادحات

 هروب رظذ فرص ندزکقا م نامه مهد یشر هددن رافدلوا هدلاونمو

 زاو ر رګ یرک اچ هغی هدنقایس یرللوا هرز وا تحار و باوخ
 ۱ ۰ هدیابلوا یدنلیق

 چ هرک دن هب یدنفا تلاح ندنفرط اغایبع #۶

 !دنل و ناسل صف اغلا تیاغ بولوا یشوق ناغاباب عرب هدنویامه نيام

 وش یرلر دب اغارع دیس یرادق وح رس كسهاشداب ت رطح ںاتج

 كزمدنفا $



 ترا ِ ِ ۱ (تسا گو تسود ی رسد
۰ 

 و هوس یهو نو
ست هب یدنفا تلاح و 0

 

 1 زی

 لود د

 ا یوم رب» هداننا وا شلروم هباهاش 6 صع) نوا ینئافس كن : ج

 یودنک هک تافتلاندنکیدر وک هدنر وص انعر و تبوح یهایشداب ر ۱

 تاذ لر هروتک لبثم هرزوا یرالوصا كنهیبنجا ضمب هلکعا 0

 0 شقا قي a هن رلفر ا یس ا روص ٌل ۳ 1

 هدقدل روس ی هاشداب ا هننعج ر e 0 ۳ روت هل

 ۰. هدارا ا ا یدنلق یریم

 ۱ چ باوج هاغا ىلع ندنفرط یدنفا تلاح

 اا تا ؛ راردب و اعاد هبلایم ومربم و یدزفا تئاح بانک ۳

 ی لرهمروک ن رق نوت ید هدهرب ا صوصخ لکد هدصوم

 هاها تاذ قرەنلو ؛ هدب
 نم و بویلرک یت رب راح ه دی د رب
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 ۱ یفو ردقو یثدرک هزورود ( تبب) ااا می هللاو ردانعر

 1 ا زرولس ر یراکیا تلف تعبط ۴# هاوخ

 و

۲ 
 هک ۱۲۳۰ هنس دار ې

 | م دیدرکن وت ماکب خ رجرک ( تب ) روسعمو رویم نامو رهدلا

 هم یلا زولزا زویکیا كی وینشا ( اروا دار دور ناخ نوا
 ؟تس یک تعاس ج وا ینوک دا یحنرنوا كنف رش ناضمر هام

 هچ رک هرزوا نویماکحا لوق ردسح هلو ع وفو ني ولع هنراقم هد هتفد

 لصا ندنشیدلوا ىلدب كنا نارق لاس علاطو لوصا نارق تفو علاط

 | نارق علاط هد هيا لا باب را یأر فالسخ یلامعتسا یلد نکیا دوجوم

 | یاد لا علاط سو رذعتم هل دص كنه رشک مناوم ق یتامز

 .هروک ذم ةن هيلع ءان ۰ ردرلشطا قیبطتو بس ىلاعتسا لاديتسالاب

 وا یثب هب وغ تعاسیم یک هبنش راهح یحدب نوا كن رجالا یداج

 سوق ماع لاس علاط هدنلب وح هلج ٌهطقن كیانفآ هدنرورم هقیقد زکس

 لاب رشاعو یسهقیفد نالواهجرد ءازجا زکس یهرکی و هجرد نوا كنجرب

 . ردشعا فداصت هنس هقیفد یدب یمرکی "هجرد زوقط یمرکی كنەلبنس
 ۳ ولو مت نب ولع د هنا تانک اخ ذهاب نارق مک دنچ رهو
 اش هدنسدحرد یک درد یمرکب تاچ حر نده ران هثلثم یزشمو

 ناخ ناویک نالا ندلجا یراتحهلوا نراقم هلمحو یربکدتا ریبعت هقرتسم

 دراهجرد ترد سیجر و ترد نوا روک ذم ج ر نالوا یطوبه

 لهجو وب بولوا عقاو هدعبار دنو هب والاب نانرو نم ناترایس قرهنلو
 اجر توح ندیاهثلثم 2 مو رایدلوا هعقج هدعبار دنو هعبرا بک اوک

 ام هدنس هد رد ج وا نوا رو نم ج ر هرهزو هدنسهجرد ترد نوا

 3 سار هدقعو هدشلا تس ه و هللا ید یسیکیا قرهلوا هد رم

 هوز قرط رقو رایدنلوب هدروک ذم تس هلبس هحردیکیا نوا كتوح

 داح تس قرهلوا هدنسهجرد چوا یمر 1 ثكنجر نا ربم نالوا یمهاخ

 ۰ ( الطاب اذه تقلخام كناحح» ) یدنلو هدرشع



 تفصن یالضف نالوا موهف یاما و مولع قیاتح سانش
 هدهسساآ ادب وه ؛یعج هل روم هلماعم هلن هلا وفع ك او تک و روصق نداع

 / رداحرتس

 رو
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 هنس ۲۳۰ ف فونک هاو

 ۰ یا و 0 م ورح ا دعطق

 عیصا یکیا نوا هدنرورم هتیقد زکس یللا تعاس نوا ندسعش ع ولطو

 هلغلوا فسکنم یعبصا ءزح یتلاو عیصا نوا كسم مرج رونلوا ضرف

 فرط یسهعطق نابلوا روتسمكسع تقولوا ۰ یدلوا فوسک ط

 ج وا قرهلوا هجوتم هنن بونجو برغ یرعشو لاعشو قرش ییدح

 زونه ید اوه تملظو ۰ یدبا روشن روک یلاش لاله كلنوک تر

 هبالحنا بتعردو ۰ یدبا هدر هت رغ یغیدلوا هدنییفع ی ورخ كسعش

 امامت هدنروره همیثد ج وا نوا تعاس يا نوا ندعولط هن . بویالش

 | هرزوا نیبساح *هدعاق هک دوج ۰ ردف یش لک یللع وهو یدلوا ۱

 هب وسالاب هلغل وا یس هقیقد ج وا و هجرد ترد كنجر ولدفوسک طسو عل

 هزج بولوا فوسک ردم لخز نانلوب هدمار اقم احتار دا تب ۱
 ۱ ندملوا یسهقیفد ید قرفو ةه جرد ترد نوا كن هلی قیفح عاقجا 1

 حص وم ردم جد رق و دراطع ناشو هدعباس هناج یک رش ردم یش

 ۰ ردشلوا ف 0

 .یعوقو هدیلاقتنا نارق جرب كروب نم فوسک موج ماکحا باب را هیلع

 مان رانا و راها ندنماکجا هلج و یوقا ندهدام تافوسک یره :

 ]| هلوو ندنسهعیار هر كنسهسماح ةبعش ىم هكا نرهش كراع فیل



 :ا ریخح و
 او ددجو قدتع راد هن رارفس كنرفو نارباو سلدنا ۰ مرولوا حاتح
 | یتسهعونتم للمو هلت لود كنهروب نم معلاقا هدرلنا ن هکل بولوا مراوت

 | رول 2 رات ۳ E ردنا ناس یمدقو تاداعو بهادمو نایدا و نا وقو

 | یراتفایق و یرلکنج كنهرو نم ما وقا قحا رناو ۰ ردشمالوا ناعما نبع

 اهفاو مالعا ا یک یرل هلا صم طورش صعب و یرل هلاکم ناسلو

 دراما رر یک رات یتکلعو تلود ودنک خرومر هچرک ۰ لوما

 2 و لشعو تع لب وطو ضیر ۶ ندنسس هدردج هفوشکم "ی تارا كناند

 ۱  مصمو لیصفت و طسب ردق یخ رات هعیسو تلودرب یتخ رات كد كج وک
 ۱ ٠ قالفا و كن هعطق یهدنساول تګ یلاو ر ندنل ود ماظعیارزو یک دادغب و

 8 ارد ا نع رات كفلروتکلا و تکلکب قور وسا نادغبو
 و ع رات ن رف جد كن راص وصخ كماعا لب وطتو دم ردق یک رات

 1 ۰ ردیمدب یراقدل وا ندنسدن دم

 ۱ .E وا نالو تالدا و رول وا نامر ةا بتک ناش هک تاهیه

 قلود ةمولعم موسر هلتاهيجوت لسالس دیقو تافایض و روس لاوحا
 ترلاهاو تلود ندکلیا زاردورود یعالک ككرهدبارازکت راب ره لئاط الب

 2 ۰ رولب هلوا لصاح تربغو تعفنمەن

 | مفان میان بوتر لوصاو عیاقو طبض ی راوت نالک هنلوا رک ذ وب هچرک

 باب را رانا راوناو یرارطاخ حول روقنم را یف شقنلاک كرلخ روم کا
 | یخ رات هدهسا شلوا یرارهاظم دالوف تأرم سکعنم ندرادتقاو لضف

 ٠ ۰ رد ردات كب هنن راخروم رداق هعظنت و طبض هقح وها

 3 وا هرابع و كبس فیطل و عونتمو نایعو نيته رب هد رات زک هم ولم

 كخحرات ررح یلصاح ۰ ردمزال قلناللوف هزومیم ظافلا اضتقالاسحو

 راد رد بک یاوعو دعاوق كنهیلتع عیانص عیج راس یدعاوق

 ۱ سا نکل ردژنک | هددعتم لوصرو دعاوق هدرنهو هشب ره هح رک اما

 ۱ نوا فی رعت هدنامدتو ی ۰ ردردناو لفا اماد هنر رهو لماک
 ۲ ارق رب خروم ندرظن رسک ۱ ذعظع تناوفو رذپلد همه دعاوق

. 

 اعلا ناسلو هبق ق قجحآلا بلق ( یروصفو زع هلدبس یس هعاض) تلف

 ! عمر رول وا م وهف باب زا مواعم ندنرابا دفا درصد ) هلق ق ی

 هک هنکن



 نخروموو ۰ ردلاوحا ر راو دعا اشسا مدو ماريل ه هتسدا هدنضمبو |

 یی ریو بعضا لمأتو هملاطم هدح لع نیراتا كئبس هاب 3 6
 نیخروم ناداتساو ۰ ردبعصا ندنتفشم هروکذم لمأت هسا لقعاو ظفح |
 یرقدلوا فقوتم كنیلک میاقوو هدنطبض دیدج مات هصتسهدعاق نامز |
 هلا ینطلسو تموکحو یهظوفحم هتيم لاسعفاو ره وب هارب روما ۱

 "لاها دشحت و تعارزو تراص او تعشو ساو تاو 6
 مولعو رونلوا جات هناساو هظحالم نيراضوص تللو ل |
 جد راخم رات هدنراقایس هیماظن روماو هیعببط تمکحو هیسدنهو هیتی امطام |
 دج ن تارابلاق ناتو تاموت هار رم مالک لا 8
 ۰ ردناوارفو عیسو تاهوجوو ردراو جد هد راوت یک یراقدلوا نایاب و | ۱
 هد هتشیا لبساو ناسا ردقنره لیصح و گراد ندنوک- وار ۲ و |

۱ ۱ 
 ۰ ردلکشا و سنا ردعل وا حرار چ هرزوآ ی تال اتنامزق ۱

 ناک ج بک نکی رادربخ TT a e نثوب و |

 یظعا هلرلناو كتلعو تل ود یرلفدل وا یدصتم هنس همام 2. راوت و ِ

 كناصوصخ و و ینتع طو قالخاو یتادامو نناوفو یتقوتح كنسازجا

 ندهداقا یه روما هل وتم و و ضاعا ندناس ییتابالقنا تایساو ییتالدم /

 لاوحا یب رل راتو افتکا هليا هیمو ٌةيزج تاعوقو قحا هلر ضارعا

 ۰ زد راشغا التما جرد "هدیسر هلاتامورف یسهلوقم داحا ثداوحو دارفا ۱

 یکج هدأ دواتر قلعتم ه هدنجا تم خرومر کرارا دوب ۱

 هغاصا هنبلاق حارات یجدا دیقنو طبض راد هننکلم یدنک یخ رات |
 نسهسم ةيلعتلود كلاع ریتف فلوم الثم ۰ زالوا بایتردق هكا غارفاو |
 | قلزابهوطو لین رهن انضتقالا بسح هدخ رات مکجهدیا تیتر راد هلال |

 یی راکلاسمو ناب رج قایس هدهرومعم “هروب نم تلاع كرنا هساک مزال
 هاشنېش دهع و ادخ تبانعو نوعاب نکل ۰ کد حاتح هفیص وت و فرع

 ناینل وا داش 4 جت اددح هدزاج رفس تاعوتف نالو عوفو هداشک روشک

  كنهروک دم هدیدج *یضارا هدغیدلوا كحهدا ناب و لیصفت یدالبو عالق

 لوا ردقهنع و هرصب طيح رح لحاوسو رب رك ییسهصوصخم ٌهیفارفج

 | للم هموسرم "یلاوحو رب وصتو مسر هلی یتسهطب رخ هفته رپ كنیلاوح



  كفالسا و ۰ زالوا م ولعم هدکی یرافدل وا شلوا موس ص و

 ۲ ییراهعفاوو لاح كرانا الوا هدکمنا رب رتو سر یني همانتفایق و

 ۱ ۰ ردربسع صا ر
 عا اشخاو ےک یلاح تقیقحو ارنجا هح رص بذک خروم دو

 ريع ريغ یراقدلوا شماعا غورد تاکترا كرلخروم نکا اما ۰ زالوا

 ۱ 1 وقم ا رح هنابذکم قحا یف هکم رد جد ربعف نکل ۰ رارد ردانعم رب

 لود هدننای كتتبتح رب رکا هدنصوصخ تقیقح مک اما بولوا تئابخ
 | ر هلفلوا ترمضم بجوم توکس هدنا هسیا ظوحم تعفنم ضعب هتلم و

 "رک هدکدنبا عورش هاب یصوصحر خروم رب نکل ۰ ارد فم عو

 زوا كلنا راک كتل ود یا رک ضعإ اص “ل و كتلود

 هحزكلابو ناب و اشفا هسان ماوع یرارسا یرلکدلیا تم و عیدوت

 اقوالا نم اتفو رظن عطق ندقلوا تم بجوم كع مرح هلي یدرف

 م هکلب و هفالخا ةفاک یرس ضعب نابلروک اورو راح یسهحایا

 هزدرو سانلانیب و نالعاو هعاشا هلدتفو +ب هفرفتم لودو هب هیبنجا

 ۱۳۰۱۲ رانا نادم رد راو زدق وش ۰ :ردیمولغا"ناعتشادو
 اردا تقد فرص ندقافقح قحهلوا تربع ماود ثعاب تولوا تربع و

 امو نایذهو دابرب یراک زور ځراوت هلبا دادمو ساطرف فالتا
 الخا ید هنر رب یارب ناهذا یخد دمب دم هلا لابخو ماهوا

 : نوح راتینما ندادعا *یعافا تيم” هنسلاها كنلود ىقيدلوا لابلا

 شا هلبا رتیلستو هڪدم انعم یب هنلدب كا قوراف یایرت بیکرت
 کا لتاق رهز "هداماو لهاله مس عی ہرانا كردیا لاغغاو

 4 ۰ رداکد لقام راک ر

 3 و برح لاوحا فد رعت لاعم 2 ید هدنضعد گز هقشع 2م راو



۶ ۰۷ ¥ 
 تربع هصاخ دلو 2 رات اکح یعورد هل وهم و تاسلاقام اد دیعز 4 ۱

 تصخر یبهه-ظحالمو بولوا ع ونصم هلد يما قلوا | 3

 ۰ ردشلک هاب رب 7
 مت راب و راعش نوطالف هاشداب رب رک | هکردندخم رات نف دعاوق دو و

 مه *هدامر رادنقا تحاص لجر ر ندتلودرب اک ۱ دوخاب راونا ار

 ت نیبمو دیفم یتلباقو دادعتسا و یت اردو لعع كنامزو تاذ هدنفح

 مالک رب رولوا نعم ؟هدنهد هصح هلا صوصن روطو صوصح زرطو

 ینیدل وامزال كلعا دارو لقن همکب هلک یرو رم مالک هسلوا شل هوفتنیتم |

 قجهنلوا یدنسپ فوسلیف مومفم دنم هصح ۰ ردلاس نددیک اتو دیق |
 کر نکل ۰ راردهدنماقم یبظحا ءزح كك رات عفنا هداب ز ندرلم 2

 شمالوا ع وضو دافتسم ندنسهشگک تاغلات دوخاب ع وع“ ندودنک

 ۰ ردارعش شانس هریظن درجو اعا "هدامرب دانسا و فطع یهنسنرپ

 راتفر و و ۰ رداحان مار ہد رات اتو حدم نالوا سأبال هدرامشا اما
 *مدافا ءل رلنا قحا یبسو ۰ ردامدق نیخروم 9. ۱ تا یاضتفم ازسان ۱

 هداشنانفوهتنب ز هدلاقو ظافلا هدا ز ندنقدو یعس هکعا لابلاام تع |

 ربثکتیاوقو عج تامر ار ز ۰ رد رکدتنا تبعرو لیم هنرامم ضرع |

 داب رب و ریبغت یرب رقت مومفم توفو داسفاو لالخا یریبعت قوچ 6
 مالکو هسدع تارابع نالوا یناعهنوطب نازخو ۰ ردیفاک مار هک

 ۰ ردشبم هنیکح وب یراهدلوا ارم و فاص ندیفاوفو نازوا قالغا ارم 5

 تغالب توق یلفاوع كبسو نالد هداس یلئاوغ ظافلا شیارا هراجه نکل
 ياض  هلکغا لهاذ .ندیهاض تفارظ هوش و ۱

 ره بلبل و لهس "هرابع رب شفلوا بیوصت و تیکرت 1

aلئاعت ناس لرک هدحراوت ۰ رد رابتعا رخ طقاس هدهسا رادینعم ردق  

 شقن نالوا نی روصم لا٤ا یک یهدراهمانتداپش ضعب رکو لاکشآ و

 ناک اک ییهنسک لوا ای ژکا ید یراصوصخ لکیهو رب واصتو لاشعو
 ییلباس و لکیه دوخاب ربرحم هنسب ییسهمانتفابق هدننص نایب و فی 5

 لاعا نوح ا لبصت و عيل هکلب ادعام ندنراقدلوا هدنضرعم ر , وصت و 7

 هلا ودنک تولوا یرصع مهروصم ای خروم عفاولایف ۰ ررونلوا

 هحرک هنلاثع و فد رعت كلا هجو ىلع كنلود یارک نالوا ید یم هفراعم ۲

 هرزوا ناسا تعیبط



 دندیا ےہفتو میلعت ارت ا او هال فا شراب
 صاو هیقت امطام مولع دوخاب للدم هللا هیعرش لئالد هکردمولعمو
 شب ندناکما تروص قحا هدراهدام نایلوا لص* و تبثم هلا هیسدنه

 ا تصص یوق لدنلد رخ ندناکنا ید ةد رات س .زالوا هجو
 نیخروم ییهدامرب هکرکم زلک مزال هرورضلاب هدیلیصحت یلک داقعاو

 اف ه_نفالخ درفرب مه بودیا رب رڪ هرزوا قافتا ریفغ جج ندهعونتم
 ز ترفغمو موح رم هلج زا ال ۰ هیلوا شا مشی مالک رثک و

 دام تنطلس راکدنوادخ یزاغ نامج هاشنمش ترضح راوکرزب دج

 ءاصت هکیک یکنج هواسوق كن راتضح نارفغلاو هجرلا هیلع لوا

 انصو یتالعلس ردام رک اسع فوفص بیترتو فونص ےظنتو یناولهم

 ر ابس الا تبسم هاکرد هام هليسه رهاظ ةمزال باسا ی ریا رکمتع راقم رح

 2 طاس تداحور ا یرلبناد بع للدنو هدو ناوارف عرضتو زاب

 ) بولوا یملا ترصنو زوفرمظم هلاک یریناح ور هجوت هلباناربخیپ
 اع لاثم اب رد ترابع ندهد دش هفتم للم لار س یرادعم یرشع

 را رات هراس اف لرکو مالسا لرک یئ د رلکدلیا هک هبلع هند هب رم

 اطلس ناک یر ردب یژنک | كنب راهي رح لیحو ۰ ردراشمزاب اقفتم
 ۰ *ردرتعمو لمعتسم الاح هلان ناخروا

 ۳۰ تیطح اوا دعس ناواو نام یادخ تیاسنعو نوما
 اینبلا یدبا "یاقاخ عالف ءاشناو ناهج ٌهنتف مران ءافطنا هدنامز

 اع ریو زاج تعم تاحوتفو نیمزتحانیمرح صیلخت صوصلنا یلعو
 اشداب روا هطبغ هک انحو ناهج "هردانتاعوقو یخ دیرلص وصخ ناب رع

 سم رنو و ۰ ردشلوا نامز م راوت هةمان یرللوا نارود نیش

 اول تشرس راوازس مامت یرهلوقم رام قراوخ روما بول وا رمش قوط
 2 رد دام یا را نل یا ویو
 ا هنانب یقحرمقلا ردبک یرلفدلوا مرکم هلغلوا یملالثع باسصصا ارز
 اصم لقع باب را یقیدنلوا یاب ر ماملاخد هراودنک تولوا بایتراو و
 ءا قابس دامنعالاقوف لر هتشب ندمارک تاوذ نالوا مسم هدنرادنع

 اء فالخ ٠ زالوا بحاو داقعا رابنز هن رالوق فلا هب هیعیبط

 ِِ ۰ ردلوقتم هده مق بتک یلوبق مدع كت داهش هب یراب

 ءا هنکو دبا قول ندساح یاد سفن كناولم ر هدیس ودرف ٌهمانهش



 ها ابنایسا ردان تیاغب مذا ردنقم هکعا تباتک ردق هک ه دال م
 كن رات نالوا رر ردق هننامز دلاتا روا ا

 یتمزاب فرحو ۰ ردو ببس هن راقدلوا ربا بذکو نیشخو كشخ هلب و ۱

 ۰ ردراشعاریضسلو طبض ارهف یعقوب بم یور راموق ضعب نايل

 نکل ا روهشم یکیدتا م ین کا, كاسا ا کنج ۱ ج

 قلخ نح نڪ رات رانا توال ندرانات 9 ندودنک هن یعبقو ت

 موقهدناو ردشق وا هجرت هناسل صعب ندنا نامز دعب زاشعا باز یا ۱ ٍض

 ۰ ردحصم یکودا رلاکد رادربخ ندشزا و قموفوا رانا و +

 سواکیک ندبا ریس و طبض ریمدنو رقاب ینیراع رر كنايساو اب ور
 نامز ردلوا مدتم ندنتنطس تقو كهاش زو رف هدنامز

 هبافلا قوف یک ی هدننامز ناخ ریکنج تئارف و یاب تعنص

 هسلو مو یکیا هلیح وک مدا رازاب روفوا هدموق زو قحا بولو

 ناوا زونه كروه ددا ةيلعتلود رويغلا كاللا هللا دم ىدا
 یرلخروم ید ندنسیلاها یدنک هن هلس هدنرودبلا ردن دن 3

 ۰ ردشاوا روظنم هرانشا ها یراق

 نالوا طوبضمو كناب وتکم نالوا مولعم هکردراو ځد لیلد عون هن

 مدق كراموف ضعب قحا نكل بولوا قئافو قباس هنسهلج هچرک كتا
 موفرم لیلدو ردلکد قاس ههدافر هقشډ ندنابناو قی یو ر

 نابهح "هدرولناس نارب و یرلاش یاعو مدقو هداعلا قراخ 7

 هکردب رل هبنو یرلعاط ع وصمو ی ون 3 ول وا دیس ا رها ندنرع

 تدم نودو لقا ندهنس كب ترد هن ا 7 زر ۰

 مان دودوره مدعم هنسیمرکب زویکیا كم يکبا یت ردلکشم كا ن

 ۳ رافدل وا شل وا اس هدتفوهب لرثا هدرصم یرلنا مد

 جاقرب "لرلمار هاو لذ نکل ۰ ردشمامهلوا باب رفظ هبهاررپ

 ۰ .ردراشمروپ ان مالسل

۳۹( 



 یا ربخذ و لد الصا وراد هنس كب ترد 1 « ره ّ را

 اوفا لب EDE رو يج رک اما ۰ رارد رد راک دلا رره ةد

 هد یرابصعب زونه و مدا ندنسهلچ ال ود و للم نالوا د وح وم

 | عارتخاو داحشا هب رغ هغد عیانص ردوو م دم ندزلوا ناناهح

 راتلود یدنک اب وک كلرلنا هدرلراسو هبحرفا هعبنع عراو رک | نکیا

 زار یسهلوقم یکے ضم یرلل وا ررگ هرزوا قلوا تدح و رج ؤم

 ۱ ۰ رد رص تذک و هلطاب تاهابەر اقلطمو

 :ا يلع لود الاح لیلدو و ردفعضاو اندا ندنیشاس نیلیلد ( ثلاث لیلد )

 ولو ا هراب ناک هدد,فس رک و ندش اهلعتم یه هع یس و تالاع

Nی راصص یکیدلی | لقت هس د رش ا هده رکنا كت هدا رکن مان  

 رانعو نواب هدنا کرم کر هو طوطح روصمو روعنم هن رارزوا ص رم

 ار یخ

 ۱ رات كن رش ةا نالوا رهسا نافوسلف رعم و ریتعم و روهسم امدعل ادنع و

 رب ز رعظم هسیلع تلود الاح a سشلا قلاح ترصح

 ۰ ردررعو لو ییددلوا یمدق هنس جوا شا وک نددژلبم

 | زویجوا كب ندنتفو طارقس یراقدنلوا كحو شقن هرو نم حاولا

 س ردل وهد.و لوهح یسارو كنا بويعا تقبس 4 ورلیا ندهنس زکس

 | همولعم تاق وا راکنالاعنتع یراقدلوا طوبضم هعدق ماع ےراوت هتشیا

 ارظن هلام تقلخ هعدق ةماع راوت عیج یدعا ۰ ردناروک ذمو
 دوان عدع جرات رولوا نیبم یمدقم ندهنس كم ترد ابرقتو ددجو دهعلا

 ۶ هعالطا هعاو ماوعا لاوحا نالوا لوا ندهروک ذم تدم هلغلوا

 "ندقلوارصاق شب شاعم لقع ندلاع نیشد«تانداوحوردتق» ربغ مدآیب

 ۱ مظع نر تابا ناسلوا جو نجر لا لبق نم هدننعص تما ےلعت رانا

 ۱و 4 زا فک هفداص رایخاو ناهجود رف ةفرش تیدایناو

 )رب یو جه هنشب ندرلنوب بولوا مولعم هلبا ناشیذ ناریمت#
 رجام هفالخا ر را ةهج نمو e ةنیعم تایزلقنا بيس همادعتاو و

 وف كرب رو تبانک تعنصو ے رات نف ندا رب رقتو مالعا یناکتشذک

 ۰ ردعاو ماوقا تلاهح تدم قوح هدعالطا و فوقو هنلئاضفو

 کت یرلفدلوا دوج ومالاح قیاسلایناک كموف نایلوا یتفلا هلخ رات



 كعا قیفع ی دسقر) وا كناص وصخ ضع ه دهعمتع 8 را

 راکنالا منم ضعب ر و نم قد رطو .ردراو قب رطرب جن نوا

 هدا و و ردکنا رابظنا تفد فرص ود رده لئالد

 ۰ رد هرزوا راصحا هحوازکلا راثاو لئالد نالوا ار رگ

 دن اولا لع هدندم هنس زوتط زویکیا هدلباب تام[ وا لیلد )

 هکردهب وام" بتر لاوحا شفلوا دیقو عج هد هیکلفداصرا شلوا یاهو

 دالسیم ےرات اذه یلعف ۰ ردشلبا لاسراو لقن همور یرانآ ردنکسا

 ترد زوتوا زوبکیا كب یکیا یدقم ندهیلعو انس ىلع هل تاولص یس
 كلباب "یلاها نداعس تأم هد رقم تایرظنو نالوا غلاب و دعاص ه هنس

 شلوا هعقجو هدوجوم هرفو نورقو هرثک ماوعا مدقا ندهراس ماو

 «رهطع تانداوح نالوا شلو عوقو هدعوقرم ناوا و نابتسم یراکو دب

 ٠ رولوا نایعو حضاو یرقدلوا شما طبضو بتک تلد یی هی 1
 هدر عبط و ردنامز روم تراک 8 مرج ال هعبقد عیانص ا روهظ ار

 دشت رها قحا هننس كم هت یرلنا هیلبح تواخر نالوا یعنسط ضا

 رباد هظفحم ندرابغاو ادعا ځذو یسو ندراک زور رادک او ندلاغتش

 نارصبق ۰ ردشقارب لاطب و هرهب یب هتبلا ندفراعمو عیانص هتشبندلا
 الاح و وف رانا هددهعلا تی رقو یاوقا اسامرحو ساکناو هدنرانام

 توام هو کو یتکیلم ور هداشماو یرالحم ردق یاشت كاف

 ۰ ئدا هرزوا لاحو لح هلج كن . رلادعام ندنروهج هلاتسیلات

 یکیا نددالیم ۸ رات هدنیج رابد هکر دنزک ره فوسک كع” ( ینات لیلد) 1

 لاو تمه تای زا هلک لج الاح توتلوا بوح مدقم هنس ىلا ذوب

 هجر دقو ۰ رب وځ مو ربتعم هرزوا قلوا بلغا یتعص هد رادنع ےک

 كرنا ر هی اننا ف عد ۰ ردلداعم هلاب ۳



 1 ا یا رسا رها وم e ا ا ۳ ۷

 9 ۰ ردیعصلا لر لبا هریشعم ربع ع وفولا هعدع تار.و- ضد و رتل

 اعا كعيانصو فراعم هکردراو د 2 رات ع ور رونلوا ریبعت عیانص

 هتالاو قن ویدا همت وتفرعم یندعاوقو عفانمو یواح ییعارتسخاو

 ز ندهلج هاب رانهج قلوا یدم هلو ل يصح یتالا سا هوجوو
 1 ۰ ردتعفنملارشك

 قداص ریس رانا بولوا هسدقم مش راوت یرب ۰ ردعسقنم همس ییا جم راوت

 ارك بقانمو رثا زعم ماظع ءاسنا "هربتعع صصفو شیلا ريخ ترمضح

 اع” بتک ع رک صوص یسی ثک | كرانا هکر درشبم ءایلوا بقاوع

 ۱ سلف نیافنا امار و وب ثیدابنا حا و مونلادهاوشو

 "ذمولود و كولم لاوحا نیبم هکرد همام م راوت یرب و ۰ ردررقهو نهرب
 اف ) رارسا ربظع بولوالوا ةنمزا رومالجا رو لامو ماوقا هج نما
 .هکنا طرمشب ۰ ردربتسو لوبقم ءالضفلادنع هلفلوا ( بابالا وال ةربع
 اصورب نامه فاصو لا یکنافراع نوردندهلطام ضاغبا و هلطاب صارغا

 دوادع "هرم یکرتشو ضفبا و ربفوت و ما لا قح ریغب و فاص وا یناقح

 ۱ ۰ را یا اا دام نفع وا وفا تارو نیساسشو

 ِ تقیفح قرەلوا ےن اس دنشچ و ور مک ناعسلط و ِ نا

 را ابي 2 9 ا نا و 3 ا و ۳1 رو ب



 دارا هتف رب سار ۳ 0 هدرفرب ره ب

 نور ھم تسه وم نوا طح

 هران دا اتوا تیفک و شل وا ر

 راد ومف و الک مزال ا اک ا ي تالا

 رو لس صوصح هلا تلج هد ی د راآ ی ناتسزازب و یساد

 قام ارح ترصح ةعطاق هدا را رودص ز رب راهم هدباب وا و مشت 4

 راس یهاشداب غاسی وبشا قرهلوا نیقلت یک یکرک هن راهابتنا

 فارص و و لر راکتابخ نانلو هدرازاب و هشوک هلوقموا 7 ۳

 قیقح یرلکدلیا راسنجا هتکرح یهاشداب "هداراو سما رب راغم كنس

 یرلازس یازج هدلاح ینیدشو ةا بلق ه ادر هددرفر و یفیدن

 كه شداب عاسب و. و 1 ردنا نشات dl ف شک ین هلو

 هما ابا جاور و هنلاصکسا تالئاسو بج ود ی و د رار

 هلیساحا و مف هركت هعددخ و داف عاونانالوا لکشنم رر

 قرەنلوا عاح را هنعدنسم "هدعاقو مدق ماظن هلمجو ینبدل وا «

 یسلثوط لمع ارونسد هد ر هر نیک همه ماظذ سا مدا 1 1

 درس یدعا هلغلوا ندهمزال زکللا تردابم كاا كئاب

 تراسج هّتکرح یهاشداب غاسب فالخ هلوقوا هل بنییعآ رامدآ ندزکف

 هبهدافا هبلاع باب نوجما قفلوا بیئرت یرازج ریخأت الب هسیا رولو 3

 الا سج وم ىسملوا ر !دباب و زشت نانه كص وصخ وب هدلاحرهو

 || یشع ع لا ود ا تد ؤرو نهد فرص هلا

 وضو

 0 (٥)
 ¥ یس همدقم كنم را هداز یاس #۴

 )دملا )

 جم راوتلا مل اطم لوصاو حراتلانف دعا وقف

 طض یار تایاکح ا كن هقداص ٤ ةه رقیفح 9



 هدهس ورک تام ةف و و دال عفاو هدنفارطا و تداعسرد

 ولاق ایلک ندجاور هکس بلق سانجا راسو شورغو هراب سوشغمو

 اا قلفارصو سا ءا هراب تاق هنادرب هنا كە را قفوا

 4 2 ا ا رس درز رال

 ندنراکج هیعا ررض رلهسایا هعیابم حس هاب هن ره قرهلا تالیجشبا ولنیلک
 ذخا هلتفرعم هناګ رض هسیا رولو یردا ترامجو عونع مدقلانمو

 ليس اردا تراسج هنسهدام هاذاو لاق نالوا ندهیعرم طارش ییدأتو
 فکس لوصاو هقشب ندنعیدل وا ررسضتم هللادابع قرهراةبح 4 هداب ز اپ

 یمدق ندنفیدل وا تحصم روتفوط هنماظن نسح یخد كنيهاشداب ةنسح

 فای ی ود هل وا ند همزال یلاخ دا هب هطباض تګ قرهنلوا قربطت هتسهدعاق

 رج كنسهدام میس هد وشراح هلمح و يعادل وا هدهدعم یسادتک رابحمویقو

 مت هلمتفرعم هرمام هناګ رض ید هلو ندنو هلا هلهح و ییاظ)

 : رابع یس هنا رض سصمو همی دیک ایمل وا تکرح هح هل واقرهنلوا

 ور تلاعو كمال و لوماتتشاو نیش قتطت هتعدق لوصضا

 اس ندنو هلتېج یجنم ندجا ور اباک كنهریاس کسو هرابآشوشغم و بلق

 سوشخو ب بلق هدنحا هراب قفوا یکیدرب و هنب راپ رشم كنافاص و ی ھ

 فطر ی اج 4 ۳ الد هسا ر واک مزال قق وب هارب

 ارزو هل ا e دقن از رام

 نور اب ر قج هنلوا عطف دمبایف یرنلوا هیبت هما ۹ و هل .رلادّتک



 قلوا ی ید هدنفح كن هينا کام ویا هرلس 0 كا

 ةانامر تولوا صوصخت همالسا لها رل یساشنا هشا رب کراک و 1

 یایلع هبثع روکذم رب رقت هاکعا راعشاو ناب یسمالرپ و تصخ رال

 قل وا شلروم نازرا هنس "هدعاسم هدابلوا ضرعلا یدل هه

 یسشاب رام صاخ و هلا موم "یدنفا یسارحا تناماظن وبشا ۳

 ونشا یدعا هلغغلف دیک ات و هنس هلرادصا نامرف هشنرژوا ضا 4

 جد هنالصهو راضخ ساو هطاحا یهنس “دارا ر راد هنص وصخ ۱

 قدرح ارش هدنرومظ هبعرش *یوامد قلعتس هرانو هلا ديف وات

 اسا نا ندللخو شعب كاما ر نانو
 يد سهلا تردا هلاکت نلئاسو یرارتساو ا ۲

 ساو) هقشب هق شب هدموق رم ران جد اباطخ هرایدنفا یراشنف» فاق

 ۰ یدنلوا رادصا

 ومو
 ( ) ٤

 4 یتروص فی رش ما هننیما هنا رض «

 عیج بولوا ندنماقهالا بجاو ماه مها كنهبنس تنطاس ی

 بترتءهو تمذ هی رف هش رومأم هلمباب تقد هلبلاک هصوصخو دن
 شلانوچ هراب بلق هدسان "یدایا ورندنفو زار نکیا تیوب"

 تول وا شمالشاب رک سانلانب والس هکس ولرایف میع

 واد كنەغا فوزو تلف نالوا یعرش غاسم هللروص و اذن

 | هدنس هناگمص رصم تک وب قرهلوا بحوع ییداسف كنارش و عیب * :

 راک قلنا ربلق هبهرا فوز نالوا هدم وأ مطق هدنراسع شب یر

 دیلقت و لاسعا راکت دسفم و رب رش ماطرب ندا داستعا یهو

 و ندن 3 ر دی و ا فالج و رها بالی ت



 رع نالوا سیم ندنسهعد را ینا وج 2 نده رح تیار

 ر وص یتیدلوا 0 رت یلاخ قرهلوا هچغب هلرب هعیابم هرکیدکی
 هعارب حنا ل زا ر ر تویعا ثادحاان هنسهلج كنسهصرع ات

 دنالاح ردنا باعا قوا هلو ما یصوصخ كمالردتا اشنا هطوا

 لا بولوا هدنلخاد فاقوا كنهصرع نالوا سیم یسارتشا هد هسا

 دنس هعلاسبم هرکیدکب و تج هيغل وا زر وج ندنفرط فقو یرت هرزوا
 كن ابامر تمذ لها هقشب ندنغج هیلوا لاح ندهعزانم یرابحاص

 هل سارتنشا هصرع ندفارطا بول وا یلاخ یراتج و یل یرادصرع

 ار لع یلاخ هرو مضلاب ندنراقح هیمهلوا تایردق ههناخ تعسو

 تارا رو ا اد دنرزوا تاون ما هل هرژوآ یمدق تونم ددا
 دمال سا لها هلا لر نص وصخ هصع "هوالعو هناخ عیسوت ویسا و

 واج هدنس هناخ یکيا رانلوا تردق ید نوسلوا ندااءر نوسلوا

 هلیا وبشا و قعاب راود ریکراک یرهنلوا حفرت رادقم عارذ ر
 همدم

 ۳ 9 راصم كارب شالا نوعا قلوا رادم هتل ومس Er er كراود رک راک

 وا اشنا قاحوا یک دا ؟راک لرهبروا هل وا ندکنوک

 کو یتلهعصاو راه وللثم شوپ هتګ هن رزوا یرافاصص نیک اکد و
 زوا یعدف هن رزوا هعوسم نيك کدو قمالپا قاعص هداب ز ندنلا دنم

 ۱ سوراخ و :یلوا شوق اه رود اقا هوا
 ۱۳۲ هاو اا و او اف یخ راجا رجا هلساعتا
 لا رکراک ےن ااج كنب رهناخ یراکجهدیا انب هرانلوا تردق یذ



 ه دعب اعفو تر مت 1 و ا هاب ی

 هدرا هل و تفد ه هظفاحم ین و نداضو تاب ساو ريهطڏ ا رافاحو

 لون اتسسا نوجا قلاب هنساضتفا هسیا راو یحاس لار الا ) رپک

 هتعاچ هددجاسمو حا وج هد قو شب و تردابم هراطخا هنس همک
9 ۱ 

 هدشاارف تاتععا ن نوجفرو مفد ندرزوا هللا دابع كن هبلب هلا تموادم |

 تردابم ه وذ رافتساو زانو اعد نوردزا هدوجولابحا و ترمصح هر

 ربخ ران انلو هدتکرح ینالخو یفیدلوا ندنساضتفم هنس "هدارا یرالبا

 هنتسللاها یسهلحم ماماره ییغح هلیقاب هن شاپ یاضتقا رخأتالب ق ة ردنلا |

 هرزوا كعا ناعما رظن فطع اد دص وصخ و جد یراودنکو مهفت | ۱

 ترورض بوقح نده رح هتشب ندنو و تردابم دو هی یب اک

 مال سا لها شلاق هدن رال وح عماح بویمهدبا كلرادت نکسم یشان ندنلاح |

 "هدارا جد یراغوا ناکسا بوردشلرب هلح رر هلا زکتفرعم هسا راو |

 كصوصخ و ءان هنفدلوا ندنساضتفا یهاشدا ترضح *هدافا جم

 نر ی ع راتلای ود زس هليا تقد هنفش يا e ید |

 و 1

 هک یلاع نامرف هنب رکسعیضاق ییا مور $ ٠
 هدنعوقو ناجا هده تیغ هراح هنساغا روهط قیرح هک ةناتسا |
 r هد رهاظ و لاصحا تایسا هنسماعا تدارس هنفا رطا ناکنالابسح |

 ًاقبطت هبه راهم "هدعاق یشاب ندقلوا ندهمزال یجنم كت الاح نالوا تین

 دن ههطبار نسح قجهلوا راداب و رتتسمو قحهیلوا ررض هیهنسک ||

 شک فا هش یلاع نامرفاب هب یدنفا نیما رهش مدقا ندو یصوصخ یا |

 هدنرب رقت هعطقرب یکیدلیا دقت هدابلوا كملا یوم "یدنفا ندنشدلوا |

 ببم هقب رح تیارسو هشت [لاعتشا یماشنا قاصصباشخاو شو هت

 مالسا لها لصالایف هدهسیا عونع ردقنره صوصخو بولوا یا
 بولوا ندنمدق ماظن قلوا عارز نوا كن ایاعرو یکیا نوا یدق كنس هين

 نوا نوت نوت یمهینا كنس هفت اط ایاعرو رجزو منم یساسمتیچ هدا

 ید یراردقو ولت هدنرنب و قیض تیاغ یراهصرعو رصق نو
۰ a 



  Xقاروا نانلوا لیذ هرشع یداح دلح "

 وهوت

۹( 
 لا نامرف نالوا ردا اا دداا ی رکی

 دساصتفا یاب ر ء اضقاقلطم راق رح نالوپعوقو بقاعت»ییب رب رب ماد اب او

 اردک ی الار هد هدا راکشا یدل وا لح دم كنەنك هدنو قرەلوا

 ۲۱ لصا بودا جوک سا هراودنک ینئداوح راشغارب قادنوف رامدا رب

 رج ردهعن ره یکیداک هوا راثدا وح هل وعم و هات E هدر وې ظ ین رح

 دکلردر ضعب هقبقطاق یشانندقلوا ندهمزال ید ماقهاو دیقت هدهسیا

 1 رحاب رص اب هرم ف نداعاو ندو لومح یعیدا وا ند«صزه و قو لح دم

 1 ردا تراسح هتحاصو هل و هلل دص رامّطا یهللادابع ندنسهل وعم جاہل

 دما هلغل وا ندهمزال سلتا E اندا ار جا بولی رونک لا هسلا

 رادربع و واف یآاسعتعم یرلءالوف هام عاح وا نالوا هدرالګ هاب

 ِ وعموا دیاّشو تفدو ماقما هب هظفاحم یی رارونس یرافدل وا رومام هرزوا

 ۱  ندزکفر طظ یرللیا ترغ هن دخا هسا رولوا ردنا ترا سح هه در تک ر ح

 رک یک یکرک هارفنو نارادلع ځد ندنرافرط كراناو هرااغا اب روح

 زکمولعم یقیدل وا ندنساصتعم هیلس *هدارا یوا تردابم هک و سا

 ۱ ك ةعب راق ار ود نیسهیلبا او هنعدنه یاصتا هدف د) وا

 ۰ لاوش رش نم
 ورو
 (؟)

 یتروص لام نامرف هنسیضاق لوس اتسا

 ريب د بودا قلخ تاس هس ره رلع و لح قح بانج هد هسا ا

 2 دعفدل وا یسزج بیس ید كنو و ندنغیدلوا شمروس ما

  یرکت ناما لها مام هدن ایلب و بئاصم ولو ايال بولوا تقد

 هتعاج هدراش رش عماح هدهسج تاقوا قرهنغیص هنن راتربضح



 كىمى ذارف ج 1 تر 2 ا

 ۳ ۵ دنح بس 7 ک هاا 0 ره زا ی



 و بوردوک دف لب تا و درو ییا تاجر

 .شد رولب ر و باوج هلهجو یرلتجهلوا ظوظح كنیفرط بویمر و
 اعتلود ردلکد یشر قح هل زا یسعد مردیک درج ن رج وح كنا

 ولی هدا هبناکمو هر اح جد تاذلاب هطساوالب اضتقالایدلەلىنلود هبسور

 . هه نوستک هر یکدتسيا رد جراخ ند الود تادا یروط كنا

 ماکد قحهزاب ځد هسک هغ شب ندقدمزاب ی سدد رال مکجهدیکو

 اهافُشس ندنفرط یناجر ج وسا یکیدد رداکد هی هدامو میظع صار

 ےک هنناح یتکلع الاب هجور كفونوغوتسا ۰ ردشفلوا هاکحو

 هد هسیدل زاب هنلیکو شاب هیسور ندیمظعا ردص فرط لیصفترپ تیفیک هس رزوا
 ددو ر یکه دند نیل ود هلتهح یعیدم هنلا با وج قفاوم هب هیلعتل ود تولطم

 ۰ ردش و هدکلیا دیازت هنوک ندنوک

 رح رس ها و تولوا یر e یلیح هدنن و تورپ كنول دسور

 ٩ ۰ دیو و كلبا دلا ینیدلوا هشیدنا ىدا ةت زرومام
 ود هب ههبش هیلعالود هلغلوا لیلد هشت ءوس كنول هیسور ی سمرا وندیک

 دقع رشم سلاح هلا اد ند 19 تس یر یر ادعا ید

 کا و واقاحواو هت رادّنک فانصا هسلحم یصچواو یدنلوا
 وجر راد هنناصقن كیارخو هننادقف رکسع ۰ یدنلیق توعد ردق

 اغا كقاب ًاباطخ هب ولفاحوا یدنفا بیقن هدانا یکيدليا ناب رج راذح
 راله را مز ردلکد فو یسدرفال هدنامو هفولع ردیسافوغ ندو

 :اقاح كلام هسح و رد هدنسهباس هبنلعتل ود کی ردف ولع كرو

 و رشبا یدلاق یلام هزج یدقبج ندلا ایامر ردق و یدلوا بارخ

 هلو ن هتشیا نوسرب و بولا ندرت یانیبعت و هفولع تلود هر

 ارش و ارغ هزب هرکص ندنو مردک هبازف .بوفوص داجکپ, زوفاط
 دفن رب هعلا هد هتشلا جد یدنفا مالسالا میس هدک دید ردهدت ولوا

 اوج كم هدقایس و ۰ یدید مردبا دامج بوراص لاش رب هاب تولا

 دوشم و ۰ یدر ولا تشهدو تربح 4 همام لر هنلب وس راز وس



 مورو ردندنساضتقا همام قوتح كنا عفدو عنم یبهدام نالوا قرمضم
 ردلاغحا كلرو هربحذ و یا ندنفرط ی را هدف س هس زر داو ۲

 رک قحا لر هل دا هاا دم او هراس نالوا عونع ال شش همالقوب وب وا

 ۰ ردشلر و تباوج وند رد وا راص وصح نانل وا 1 ۱

 طور راغم یسغل و كن رکسع مالسا هدنادغب و قالفا فو وغ وزنا هدعب ۱

 تولوا تتاعم یرلل وا لح دم هلن ایصع ىکا ندرلمورو ۰ رد همان دهع ۱

 ررو هنلوا بلصو لتقرانا ندفرطر نکیا مزال كما ررض هتسادعام |

 رلاسداک هدنادعب و قالفا و ید وا تلص هک ىدا هن رح كَ رطب و ۲ ۱

 نده ىلعتلود فرط لاحرد رانا ندنغیدنلوا بی رخ و مده بج وم ال |

 رادشا هعدصتو امدا ی ردب ود ردب :ولطم كلاود هر یرللپاب | ۱

 ندنو رک ع نالوا هدنادفب و قالفا الوا ند فرط یدتفا یشر هگدتا ۲
 یداب هنیداسف كتکلم یکیا كرهلک ندنفرط هیسور لومأم فالخ مدقا
 هدنعص كا روهظ هدف هعشب ر داش یلغوا تدا نالوا |

 جارخا دهع بجومر هدمب و اقا هدرلنا ردق هنعافدلا كدا فو

 یب رلازجو بیدأت قیتفلادعب یرانلوا یلخدم هدداسفو یرلندبا نایصع ۱ ۱
 هلماصعهروم كل ونعم قد رطل و ۰ ردندن و هبلع تنطلسقح یرمزونا رو 1

 هیلعل ودنکل ۰ ردشعا نیس یمهلخادم هروک ددا یجدمدقم و یسهرباخت | ۱

 مالا كرهید یدیا هن یراتایخ لداسف باب را هلوقموب گكنولهیسور
 یا وفا وللثم ماراو فیلکت ضعب اس ها ود قوعحو یلاوس هنگ

 ینوک یحندردن وا كنهدمقلایذ یدیا شارپ و تاوج ود ردا بارغتسا

 هلا عده رب رقن رب هدنفابسم هاجس یرلم ور هتساب ر ماقم فو وعوژسا وا

 هب هرکص نا اما لول وا و تلط ی یباوج رد هدرد شفا ن رای

 کا هلکعا ناب ااف ود مردیک هنفرط مرد تويعا لوبق هسنا رولا

 یتحهلوادونشوخ كبتل ود ۰ قدرت وا صرع هوامش روضح تنفك اا

 ناف یسادرف بویعا لوبق هد هسدلند رولب ر و اوج هدنروص

 نوکلوا فونوغورتسا ۰ یدتیک هناح زکدهرف ابک ار هنسهب را ةن
 نیسعلیا CC وسا هدک دردن وک ا هبارفس ود مکج زر دندناج 2م ۱



 کس با رتسوا دا رال او ریدلوا مریم تینا
 >| یسهلماعم یضمام یصع ۰ یدلک جد لارف قاب یدرک هن رمش

 اوان لصالخا ۰ یدت شنا یدلصاب هد ع یدتا نالعا ییغح هل وا

 ا شاوا ضار ید یرالارق تویئسبا هطورشم ا

 ۰ رایدنلوا هداعا هنرالاح یکسا ندنغیداوا یضطار یراوشعوف

 ک یکیدلیا عاحرا هنلاح یکسا ینتلود یلوپا الاب هج ور یرک اسع ایرتسوا

 یدا شلاط یارادفرط هطورش شفت مرام قد هدنرالوخد هاد راس

 O تا ات هبایلاتا كن کیف فا هيلع ءان

 ا, قالفا کیا هدخابسال یردناسکلع یروطارعا هیسور

 ساب را مور هدهرغنوق و ۰ یدلک هروهظ ییایصع ؛لرلءور هدهروم و
 : یدلقاب هل رظذ هداسف تیعچ و عورشمان یک یسهیفخ تک رش یراب و راق

 هم ون ها e لها الانا ار ز ۰ یدنا يعط یار یدو

 . هلهج ور ما لاو بع ` تسایقشا مور ندفرط رکید نکیا رونلوا هرواشم

  یروطاربعاهیسور هيلع "مان ۰ یزامهلوانددا ومردا لوبققیفوت و لی وأت

 وک و هحشدتم كنلغوا یت السا تواک هن رهش ع روبس زند هدنارب زح رهش

ARE E ۰ ِِ وا 

 اداوه هلا لای ندا ناصع الا هحو رب هدلاح یییدل وا یسهدو و

 یاس ۶ 3 و ادهع e e و هن همسور یاعلعتم و

 یلالتخا ی یدا هدعل وا تانتا رم قوا

 اک تالکشم ول هیسور هدنص وصخ رکسع قوس نوچا
 کت ود ردغلاح هدهع یم القو كندبينحا نافس ندا رور ندرازافو

 رلسام ندنفرط ول هیسور هیلعتلود ییالوط ندنالماعم والثوب ی دیشلیا

 0 و !ندنفیدل وا بهذم ےه هلا رم ور ول هیسور هدلاحینیدل وا هنیمالا
 ۱ اد شور هدلا وش لالخ ندتشرلزا شلنا بلط ذفبحآ ندقحآ یطب ر

 وقو ردلاکم راد هراصوصخ و هدن ر هنایم یدنفا سر هلا فو وغزتسا

 4 : ۳ یدنک تلود ره ندنفرط تب دماج تاتکلانسر ۰ یدیشلو

 قضم



 لحاس ین ۳ یاضعاو نیا دنیا ۳ دصق و 9 هم هلارق ن د رط

 ید یماغود رکا ماع ییا .دنلحاوس لوا و قیر ا ۱
 تیس ف ههرغنوق كنلارف یلوا هدرما لوا ۰ یادی کل زا

 یرایضعب بودا تی یرایضعب ندرلناتل وات هدقدنلوا توعد قرنلوا ۱

 هلکعد زلوا تسانم نخ ندتکلع كلارق ه دلالتخا تو هلو ځد أ

 ةمانطسش دارم ا 4هرغنوق ندنفرط لارف ۰ یدلاغوج وکتفک ۱

 ینیدلوا صیلضت ندنتضت كنادعا یتکلع قحنا بویلوا یف هلدیدج |

 ۰ یدراو هخاببال ځد لارق ۰ یدلربو رارق هنسقنک ك لارق هل وا نالعا |
 هدیدج تالیکشت هلمجو یکیدریو زوس هنسهعت ۰ یدرک ۵هرغثوق |

 یک ز زوس هبیلاها هدلوب وب و یتغیدلوا هلیساضر و یار كنسودنک |
 تقاوم اکو رتلود نالوا ندناصصا هماط» تموکح نکل ۰ ۰۱ لبو ا

 یسودرا اب رتس وا هیلع ءا ۰ یدبآ هدنف رط كرانا ید تنا بوبا |

 هلبسح یبمهقلطم تموکح یلارق یلوان بورک هبیلوان هناعصخ اب هناتسود |

 قمالوا رناغم هنلوصا نالوا یراح هذه لالا كرت
 یدلربو رارق هنصوصخ كمرو ماظن یک یکیدلید هننل ود هليط ر

 هبوتنمالراب نالوا شلدبا لیکشن زونه و هنلغوا قرهلوا راچان لک
 ازارنحا ندیاصم نافوط كجهدبا تباصا هنتکلع توردنوک تار رک

 یسهیدالم هنس (۱۸۲۱) رخ و ۰ یدلیا هیص وت ینيراماغ و هو تفلاحم

 لتضاو ھه لوا .هدنندنآوا سو ره غ هدنلئاوا
 هد ۵-سلا را رار ع ر كم یللا زو هعفادلا لجال هدقدلوا

 كم یللا یا لکد لکم یافت با مارل و ت و .هسإلا و ریلسا

 ر تكنروطارعا ایرتسوا یدراو هنهاکشاب وو یرکسع ابزسوا ردق 1

 ی تقوا یر سود ودزا 3 يا دلو رشف یسهماننای

 لص كنابوروا هلحلاب و كنايلاتا و ارجا یتیرلار كتروشم افا

 نف و ۰ یدا ترابع ندکمد ( ردن وا اقا ا ات ییحالص و

 بوایردنوک تار رح ندنفرط ینادناموق ایتسوا هدقدلوا لصاو هدودع
 نوا یرالوا عبات هنرما یرللارق كنسیلاها لوبان قحا رکسع و
 یتغح ههل وا یدعت الصا هرلنایعا یدصت ههلتاقم و هلباقم ندنغیدل وا شک

 ددا رایدشا كنج: لیخ انا تاتش هاش ناتوان یا



eاشرف ی 7 نو ا  

 کید تل رلتحا بولاق هرز وا لا ونم و لاح ردق هماشحا یوکرازاب یسادرف

 وب ین اردبا تعاطا هنپ رلیشابکی بوشبت هلباروباط یکیا لارنجنالوا
 :حراخ كنوناق هدکدردنوک ربخ هرواط لوا ود رّتسبا یمشابکی هفشب

 : ردن وک هب هعلق یرلناگرهردتا حالسلرت هرواطلوا لارج هنن رزواكن و

 دشعا هداعا هن رار هدعب بودا افتک | اقر تعاس ترد ر 2 1

 ۱ رم دی ویا لوا باللا قرف یعاطا كح کنه هموار
 و هدن|یرکسع هبسور تقو یغنیدلوالئام هلالتخادب وب كناب وروا نکیا

 ددا بلج نیراتفدرظن كنس رکسع یاصایرومظ تاکلشکسروهظو

 ِ ۱۲ دیس رس یادوس نالوانازو هدنرزوااب وروا نامزوا هکر ون روک
 رک اذم متن كنهرغل و ملک » ردٌشهاشحوا جدی هبسر ریعیفح

 وین و ایسورپ و یراروطاریعا ابرتسوا و هیسور تادلاب هدهرغنوف

 | نابرج ۰ یدنلو یرلصخیم كنهرئاس لود و یرللارف هرابواب و
 ۱۱ اأ دا نما كلا لوا تسال نازک اذم
 صا ید كنتلود اندراس نالوا شعا نالعا هطورمشم تموکح هداننا

 هنلوا ضیوفت هنسهرکسع و دیسایس ووو كنتلود ایتسرا یلاوحا

 دور ك زو هرزوا كتا تنواعم هن رکسع ایرتسوا هجاشا یدل

 و ندنفرط یرذناسکلع یروطاربعا هیسور توس هیابلاتا كن رکسع

 ۱ رد وا

 لب زو هرزوا كعا قوس هنایلاتا باحال یدل یردناسکلع هبلع ءان

 :ده اعم و كعا هظفاح کلم ودا هغو ناک دخا دیک رکسع

 د یهظنت كنراشبا نادغب و قالفا هليا یلیوأت و رفت كنسهمان

 رفا هبلاق نالوا ییولطم ییهلاکم یکیدلیا عورش هدنداعس رد كنسیچلیا

 دشا بتر راودرا هقشب هقشپ هرزوا كليا توس با الایدل نوحما

 دفن كم ناسکس هرزوا كهروتک هتعاطا ییراب روز یلوان هدانا و

 اش و ۰ یدیا رظنن هرما هدندودح یلوپا یسودرا ابرتسوا رب بک م

 یاها #۶



 بوسنج كنا وروا اما ۰ یدرازمرب و نادیم هنواقش یارجا قرنار 7
 هدتفرظ تدمزا ندنرلقدنلو هدلاحرب زسماظتا ار یادت را 1

 ۱ ردراشلک بلان یر رادفرط لالتخ ۱
 كشوکح هدسنلئاوا یسهبدالیم هنس( ۱۸۲۰ ) بولوا اینایسا داسف دی دیم
 اردنا مایق هلیتن واعم كتقاط یرکسع یلاها نالوا رازرب ندنسهرادا ء 3

 تعوکع انابسا نالوا نسوم هدنساننا یرفشس نویی کا

 بال رت ندنفرط نان وعیم ضمب هرزوا قلوا یواحیت طارش كنسهطورمشم

 ۰ ردرشمردتا قیدصت هلارف رب ی همانط رش نانلوا

 شک نارک كب هناصعا یراک هظفاحت راکفا هدالوا "هلهو یسهعقوایایسا

 كنس هبلالتخا لاوحا هصداضتقا یسفارغج عقوم كن اناپسا هد هسا

 هب دیلعف هلخادم ندنفرط همظعم لود هلکلروک دعبتسم یتیارس هرالګ 3

 رار, رفت نعصتم یه وحی وت هنسهدیدج تموکح ایناپسا بویغلوا ثبشت

 ۰ یادش لوا افتک | هیلاسرا

 عب ( یرانو راق ) نالوا شعشک وک تالاا هرکص یا یا شب هکولاح ۱
 9 یراتموکح یمیلاها لوا هلی وشت كن هبفخ تک سش مان زیچرو

 یک یراقدل وا شمردتا لوبق ییس همانط رش ا اسا ۸ . رلل ار و هلا مایق مایق

 میاش یربخ یربکدلیا نالعا یتسهمانطرش این اسا حد یسیلاها رک ر

 ندنفرط یتا ود اب رسوا نابمهقاب هلا یدیعم رظن هن رلشدا ابلاتا قحلوا

 هن رزوا توعد نالوا عقاو ود ردهرطاح لاح یشیاسا و ماضتنا كناب وروا

Jدقع هرغلوقر هدنرهش ( وا ورط ( هدنرخاوا یسه دالبم نس ( ۰  

 هرکص ندنن اب رج رلهرک اذم یلیخ ره رزوا یلاوحا ایلاث  هداروب بوتلوا

 ۰ ردشش و | لقن هن رهش ( خاسال ) هرغثوف

 هه واشراو زونه نک ردسک ههرغنوق یروطارعا هیسور کردم

 7 كل ولبا یسهبد البم هنس ) ۱۸۲۳۰ )وا چ عل هدنساش ۰ا یدو

 كرو اطر نانلو هدهدلب مان ونعس ندنکلاع هیسور ا رازاب یز
 كن رکاسع هیسور هلمباب هدکد نا فیلکت تمدخ رغارب یسبشابک

 شرابستمدخلوم رب  هرب قحات هل ر اا نالواداتعمیراتحار ھ

 ا

 هلا باوجوپ DN تو و باوجود ربع ا تعاطا ۷ یشایکب ن ۲

 یب راک هبعاتعاطا | هرکصذ دماشخا بونا تعانق ھن را هد 1

۳ 



 es ا دقع اک هرغلوقرب هدنس ا لباشا شا 1

 ۲ الاعور تكا قو یماتسا تنبصفاو تار اذم
 لا نیب یرلدفمصت قوتح كناکدازلصاو نارادهکح هلتهج و بولوا

 وا هلماعم هک زاب هدنمح لاها نکل ۰ يدنا مزال قاوا یر

 ناهذا كنسبلاها اب وروا ورندتقور ار يز ۰ یدبا ندلاح ٌهمزال جد

5 
 و هط ورشم تموجح ا بورا ص تیرحو یتسب رس یاد وس

 راع كنو لبا هج کاو شا راش یش ود هنس هبعاد تب روهج

 ۱ و دسیدنا هدکیروک ی شش شادونوا هلس یان كت رح هلمس هسیالم ین هيلا وتم

 ۳ هلنهح ینبدلوا شوت هدنناهذآ | کاسکو یتسب رس راکفا وب

 ۱ ۲ هر زور یک شار رشا یا دامرا تګ هد ولت ردصاب

 ۰ ید لا اهتا  داعتییم هل یس هدعاسم

 اسوک قوچ رب نالوا یناریخ كنترمشو ناش ربارب هلبعفد كنوپلپانو

 ود امدشو ۰ رلیدا تصرف هاکنیک دص رم هرزوا قهرافیچ داسف ر
 هقلخ نوعا قد وشنو كن رګ هنهیلع كنويلیات ی هماع راکفا ا وروا

 صندقدلوا فرطرب یسهاغ نویلپا نکیا راشلبا دعو رلهدعاسم قوچ
 رد ۳ قوحر لاها یثات ندنرلکدعا زاحا یی رادعو و

 ۳ ِ ىدا هدکعا

 ارواط هنار دمو هناکز ان راتموکح هخباعا هنامز تک ازت انا لا وش

 هوا هلماعم هلا تدشو فنع سکعلاب هددالب نکا نکرولک مزال

 5 ر قلا هنسهداما كنهدادنتسا لوصا یکنا نوت نوخ

 .i ۰ یدیشلوا یداب هنعسوتو لکشت كر هبداسف ةیفخ

 ۱۳۱ را درود ا تف نالوا اور نایاب هلتنهج و

 اهعیو كنلارف هسنارفو یاد كدام لها هدنرب یکیارب كنهسنارف هرزوا

 الک شم غاولا كنسوکح هلا ییادسعا كن ( یر ود قود ) نالوا

 یا هد رل و بقم 1 ی رارا دف رط ت رح هداس انا و یلدا رع وا

 ادعا ی را هبفج اد یو دلروهشم فا وم مان 1 وچو )ندا

 ۰ ید لقا دادم وصل یفرط دابا

 ۱ و هناروسج هدنهلع مایف تاپ را یراتم کس اسالا و 1۳ 1 مم



 كناو ا یرح ی رپ ویلا هد

 ..ردنلتروق ندا زن و
 تونم كمور رګ رارجو هبنارف دقات کر

 ' مظعمرا كفوسك عقاو هدهلبنس نانلوا ريبعتىلاقتا نارق جرب ن آلا و یرتدلوا
 هسنارف اقناس نالوا میقم هدنسهر زج نلا تذسس وریتدندعرپ هلل رثأت

 یتوم بونل هتسخ هلبا هدعم عجو دیدشر هرابات و نویلیات یر وطا ری

 بع كنو نکیاهدنشاب یکیا یللا مایاب هکشعد بودا تیصو هدکدتیا نت

 تولادعب مجهلوا توف ندتلعو هدن ابلاغ ىدا شلوا توف هلا من عجور ق
 هدنابلوا هتسدا رارولو ضم هلوقم هب هد بودا خر رشت ها 1

 هابسهدلاو بوذنا دلو ند رق یروطارعاهیم ال وا کک
 ثوروع ندمرد اکب تلعو ار ز رانو سر و هلع وا نالوا هدلع ل

 هدهطاوب مب و ۰ ردقج هلاق ثاریم هوا ید ندش ًارظن هنغیدل

 میدن اللوق هلل ود ا ورواو تاماظنو عفانم كن دسلا 4 رف هعدقم و وری داف

 لیکن هح رک تک 7 میدزا "و و هن اب راح نالوا CC هلراناو تالماعم

 نوعا قمزاب یم رات راد هناصوصخ ندا تقبس زا فا بول

 ندعص وصخ دارا من و اباد نلام لا وار ا حس کا نالف

 فلان یرملا هنس رب مدلبا سیضخت لار تیر ال
 روطارپعا لغواو مهج وز هکیدلاق نوسزاپ یک یغیدل وا, نلاشا و نا

 یتسهیرت و ملعت كلغوا قلا بويل مزال تیصو هرانا ندنرافدل وا هداز

 قوج بود مردبا 4 امنای كلارا ثم روطاريعاو یرد 1

 هدنس هدعم بوناوا مشت هضتجوم یتبصوو یفبدلوا توف كرەي
 ثداوحاب وروا ندبا دورو هداننا و یتیدنلوپ نابج رول وا ربت ناطر

 ۱ شا ها ندا نت ندر

 دڳ هیحراخ ا

 تل نا هرم ر ادد هان امر د هر وص ی كس رب هه ۳

 | هرزوا قلوا عماج یرارارف نالیرب و هدیاب و بولوا یسیسأتو مد

 یم هع رفتم هراس تال واقع هم همان دبع هناب و هنس هب د )لاړ اش ) 1۸18



 ۰ یدلوا رک رارف قیقو و باج هلوساتسا ندنشدل وا ریعص

 وا هلا اشاب یلو ندنفرط اشاب دیشر نانلوب یماقمتاق یلاو هد هیهاتوک

 لس هع دغ د هل ون جد اشا ید ر قسم هرفنا ۰ یدل ون لوص و

 ۱ ساب رات ل کا نکر واک مزال كمروت ید اسلا ا رلک هدهرقنا

 5 مدآ رفاو هلا مایق هب هعفادم اشاب ران ندنغیدلوا شعاشوق ینغانوق

 :راعوطقم رس هللا مادعا ولو وچو اشاب خاص و یسودنک هرکصندکدتنا

 كنح لوا طعو ۰ یدل وا لصاو هب دأعسرد نا و یح زوقط كل. وق هام

 لزعوس اشا یدسر هسا ون و عياض یتارهوحم كناشاب راتح هدنس را لادح و

 ۲۷ ر اصوصحم نوجا اسخاو ذخا یارهوحج و هلا توعد نظ ءوس
 ۱ یفوم هیفوص ایفاعتم هلع ءان ۰ ردشلوا عياش ود شمراقیچ هدب رعرپ

 داره و و و شوا راما هندن اح یلیا مور ق رهلوا اما هنس هظفاح

 ۰ ردشفل و ۵ کا تسدرد ی ساق

 سلوک كاش اب ورسخ نانلو یسیلاو مور را نامزوا هسا اشا دیشر

 ۱ ولاي لابا نامرف هنسهدمع قره وا ل ومقم ییمدخ هدص وصح وب تولوا

 ۱ لا مور تردادا روما دن اشا دش روج یرکیعرس هناا

 ردشم از ناش قوج كقرهلوا رهاظ یتلراراب هدفرطواو شف وا رارما

 ۰ ردو اشاب دیشر سکرچ نالوا مظعا ردص هرکص تدمر

 ۱۱ هدهماع راتظنا یمارجا هب ردغ *هلماعم هلمجووپ هدنفح رهداز لنلدهت
 راسهلاخد كن اشا خاص هلا اشا رات هله ۰ ردشع روک نیک ريج كب

 وانرا اشاب ینطصم یلهردوق.شا نالوا ش ایا 2 ا هتلود هلا لوبو

 دن ٩ ردشفح وک كب رونکلمم تداع و فرع هاکعش ود داوق دلتا

 ۰ ردشش ندداوم قحهل وا شحو سج وم ید هللاا

 اب د هدفدراو هرصم یربج ادعا ران و هکر دب و نده

 ووو“ ردشلا لاصبا هرلنا یرخ و لاحرد نوا ظافا یی رالغوا

 نت تربع سردلوب ر ر ا اشا : ىلع نر مقاولا ی

 : هدانئاو 3%



 دل راع ود هندیق هعفادم جد ور درتدو u تنام تار ۱

 ود یدشا ناصع یلاها چد كبر اد یک يا ل

 نانلو هدجراخ كناغاناغع یلساوط هلکلنا رابخا هرکسع ن واایهم هدجب را ۱

 لتقف یییرافدلو ندر مورو موحش هو رګ | لبا تعرس راک ز ز اس هلرکسع ۱
 ةفرط هلا قارحا یسهینیاو علم شیراصثا كنمدلب و قاقزساو یسو
 رخو ۰ ردرلشعا بارغو مو هنایشا و ارج ییهدلب رور هدنیعلآ

 ؛ زدشلو لودصو هتدامسرد توک یحدرد یر کک ناضمر | ۱
 شوا افشا ؛یداب یصیعتت كتادراو هلا ی د رګ كنهدلب رب رو هل و

 یعددلواشع روچ یداریا قلشوغ كی زو یونس كنهداز کت هديا

 د رسوا تان ونم تح وم 4 یدنفا تلاح هلتهج

 هددسلا شغل وا راذک هنن راهطا دنو ه ا ندند رڪ كغلاوا لا هجور

 بویمهنلو *یثرب ندنراقدلوا شعثواص تولا یب رلایشا هلجب ي یسیلاها

 هدنروص قج هبهنلوا راعا تفو قوچ كب e و نکس ق فا

 ۰ ردفاک للد جد هنارادع *هلداعم

 ۳۳ بول و



 مو نت

  eوا نرخ :ادراو نالوا ند و توخ ا :

  Eaهرصهزا بگی وا ۳

 واش ا ی J> ا تک ا ماع لت ات

 ۱ کا نانلوا هلذغل وا نامرف یم وا هدام قیقح هد ما لوا ضرعلا یدل

 ادهک نوحا هدام قف اشا اا فرصتم راکدنوادخ هنن رزوا

 اار یلاوا ارطن هنامولعم یرکدر و كرنا. هللا مازعا نییرادمس

 er رسو را 5 ی 9 ا كهلا یوم رم نر لا س

 رسا ظس زاربا لاش 0 لاهما رلد یک یکیدلیا ۱39 E ی فن اتش

 ,اضتقا یتاملعت یسغا تشهد لاصبا ید یلاوح راس 9 و
 ال راتبح سس نداع ود هدو دز ]وا در لا تاع هک لف یکیدرد وک نکی

 ر ینوک یهکیا نوا كنار هلن ندنشدل وا وار زد وغل وا ك

 ربا یار رخ تاكد هلال ر طقف ۰ زدن ناو هیهصا و ناهلعت 1

 اعا هعلاطلایدل هدنروشم سلع كرهل روک یک ن اہم هنامیتحص كناشاب

 راعشا كناشاب مهار یاکرح عیج كناامر یرلیضع» ندسارغا

 د راشعادلا ا هلیح يراد و اد ايار ابلاق زودنا تیذکت |
 | ندایامر بم هتفیدلوا ید ناد هقتسشب یرهطا دنو هتشب قلاوا

 یه هراغو بصغ ندنفیدلوا رادصا یلاعرما هباشاب مهار رار 5 زا
 ۱ رح .هنفرط قلاوبا هلییبس راومه ان تلاح و فالجا ماطر نالوا

 موجش هن ب رارزوا قو هن ام رب را رت عو ید ایادرو رانا



 هدننح یمرح مالسالازجشرا نوجا قلا یماقتا كنسیراق ۰"
i ۰۶ تدر اف یی هعيش "هلماعمر هدنحراخ كساسناو تنا  

 رادودیح هدیلیا مور ر وابتوط مركب راب راق هدندنع راولناذ* هکو بلاس
 اک | هلقلشلک اب دیاش هسلوا یرافرب هدنحما هدن رافدلوا قجمر وا ناب راکرب

 هکلد رع ضرعت هرلپ راق رتزامهنآ نوشروق هن رزوا كنب راک ود رد !تباصا |

 كمردلوا مدآ هدندنع كرادوانرا هله ۰ رولیاص موشم تیاغو اتم ۱
 ٠ رازعا ضرعت الصا هنضرع لراب راق هدلاح یغنیدلوا یالوق ك

 راولعاط هرف هلبارادوانرا یتح بولوا تداموب ید هدنران اس لا ۱
 هدکعامادعا هسارارول و هد هرن شر و هداننا یرلفدل وا براحلب رکیدکب

 ندضرعت ولردرهو تسد سس هدنراب وک دل رکیدکب یراب راق هدلاب یراددلو

 ۰ یدرارزک قرلوا نب
 تاش بلاح هدنفح یدنفا تلاح یدعفوو را اد قوج كس هيلع ء

 ۰ ردرشلوا رظتنم هنسارعوا هتک الفر بواص

 هلماعم وبشا نانلوا ارجا هدنقح یمرح نکیا هدراصح هرف یدنفا لیلخ

 تیام بولاط هماهواو راکفا هرکص ندک دا رابشسا ی هنارادع و هنا و ۱

 كنيد منلاید یربخ نتافو ۰ ردوا ترف هالو کک

 هبسانلاب هدراوراقوب یلاوحا هجرت ۰ ردشلک هنداعسرد ینوکی کچ

 یدبا ریت یلقو وکتسر ۰ ردفوب .تحاح هرارکت هلتج یغیدلوا شلزاب
 نمهلربک یني ربع | ام نوعا رطاخ تیامر یدا شو رس

 3 تباح *یوزفا (.تس ) ٠ یدارطا شا نا ٠ ك

 (رکید تسا) ( ردد رابکیس تان اس ك

 ( هبا تانک تمیمتیا لص دنعات ۶ هلباتایح دیق هنحار هلوا رکشهاوخ
 ۰ ردندنراتآ یارک ضضض كندنفا تلاح حد یی رخ كفلاوبا هدانا

 كلوب رب كرامور جد هدتلا وبا یک یغیدلوا هدماسسو هدزقا س 2

 رل یرلکهلیا بلج نداب و روا ن راج وج بولوا یا منم
 داسفا یرارکف جد كراو هلتهج یراقدنلو هدکعا هب رت هلیسهطب

 تراسح هناصع ندنشدل وا طاح هلا مالا لها یقرطره هد هسا شم

 قبسا مالالا حش یماضف قلاوا طقف ۰ یدیا راکرد یراکج یم
 مارا هشورغ كي زوب یونس بولوا یسهعطاقم كندنفا هللادبع هدازی



 هک رب ا هن اتا را هع مث هناا و ۰ رتشفار هند

 اون اتش هسورب ۰ یدیشاردنوک هبهسورپ هدکلرب هلکنا دوا

 کی و ندنس همدخ كن دنفا لیلخ هلیسهسپ الم قم و هدنراوجحو برق

 هکدنیک بوساک هلوبناتسا یراهلوقم رادفوجو یجشآ ندنهورک
 هذا هلثص ندنکحدیا هبلغ هنصخ هلبا تدوع هنشاس دنسم كندنفا

 هچوانواكنابش هلغلوا ع وعس*یرلکدایا ثبثت هلاسو ضمب و شید
 حورق یسافتم كنیدنفا لیلخ هدنسهرص هسایس تآ ارحا ضعب یوک

 ۱ یدشلدا فوول هدهسور ماخ اس ز یمرح قرهنلوا لی وك هبحاص

 ااماد كنسيشاب یمشآ يفيدلوا شارب هدنتدخ یمرح كندنفا لیلخ

 ر ص نالوا ین هرلوناتسا لیلخ نسشآ
 وا ر و نت هم لب رک ینلوا شرا لوس یاد هولا
 را لاصعسا كنسهدارا نامه قر هنلوا دع ندنالاح بح وم یمادعا

 1 كندنفا لیلخ هرزوا قلوا نادرا یتلراک هسسد كندنفا تلاح

 وک هنا هرب وک و ینا ا یعان وق ناکه دن رق را هط وا

 واه روضح هليا عضو هنا هفوک رب و رابخا یغیدنلوب یزوق هایسرب
 لئاوا قرهنلوا تابا یکلهرابه« كمناخ اب ز هلتروص و هکناصو راضحا

 ا ك و شارپ دنا رادصافینس دارا نوجا یمادعا هدناضمر
 ۱ امد دراو درر لدالو درو شلزدنوک زرشام
 وماتسا بذعرد اساقلا ندنلودردو شقسبا هراصح هرق یدنفا یس همناخ

 راخ هسور و باکرا هه صر كرهد شک نامرف نوحاز کیک

 رشعو بور وج هناب ر ندلو ه رک ص ندکد تیک زارب هللا حارخا

 اجر قرلوا هروعلا هفوشکم ییدسج بوب وص یتسهسبلا یهدنرزواو

 دا عالطالایدل کو یرابک هسور یر هن دل وا ت تلاح ر نیکر ج كم و

 ۰ تول ر سومان هلا نفذ هس : ر ز وا داشعم بو ردنوک

 )ی



 1 وتسا زفافا یلاعت هل

 كن هیمالسا تلم د یدنفا تاب ه دهرص کک ۳ رقو اوا

 هسډارانو ۰ ردشا وس راز وس هنادنسب ماوع والو نیست اوج هتوادب 1
 لاو شر وق E ي لافعا یه

 نالک" هروهظهداننالوا یی چدلو | راک صقر 1 ر را ا ۳1 نوا هپ

 نالوا قحس تل وا ناب هدو ز ياا و شا ها نام هدالاپ یراییضمب ۳

 کما اس ز هجاحیسهجوز كس 5 حالا قباس مالسالا جش ا

 ۰ یدبآ یس هش رفتم ك اغا هلل لع هجا وح ام دم تولوا ت

e ۳ 7یدنفالب عقاولا ف ۰ ناب ود  || 

 ۱ یراخو یلخاد بولوا همکح هو هبلاف اکا هرکصندکدتآ ۾ ج وزن یتسودنک

 مور یدنفا لیلخ تح یدل وا روشب راقهشاره و یدلا هنطبضدب یتسهر

 راشم كنندنفا ن اعلا ناز نان و فارشالابیقن هدقدل وا یرکیعیض ۲

 ۰ ردروهمشم یکیدید رایدتا زر و هنلها یصانم والو هفیط) رد

 دوا ید ماخاب ات ز هسدا یلزو كل و برا ردقن .یدنفا ۱

 ۱ .ندنجاص لیدو صف یلقع لصامتا ۰ یدیآ ناسللا يرجو

 9 ۰ یال زاغ وط ینلید ا



 لا 1

 لش نشره ت E ۳ وطسرا ۰ ریدتا رز

 ۱ شد دلدا رسام هص وصخ ر ی هفلتحم هج نما ین ید هلا بیک رو حم

 أر باصصا بودا قەتم هرزوا هدحا و هک یدمحتما می قح بالج

 د را ناکراو هیلیا قفوم هن رص و فاصااو هم دح نیس ید یرددن و

 لالستخا یرهرو تفرحو یفانصاو و فذس باب را نالوا تلود

 ۱ ۱ ۰ یهنا ۰ هدا صالخو ظفح ندشد وشنو

 اعآ رکسع ہلا ےلعت یلق لها قرهلوا ندنن اثا دحا كندنفا تلاح هم

 هک و یدنفا تلاحو مظعا ردص هلب راغا نورد |هدلاوش طساوا هرزوا
 سو تام باب ا او یشابشواحو ردفا رادزفدو سرود

 ۲ 1 اط کد یرلاغا نو ردناو ماطر تاس 3 هدعب و ماطر تلود لاحر

 ۰ رانلوا ردنتع و نالوح بوش هراتا EN | دسیه موق ىلاع باب ق رەلوا

 3 | یرلکدتا نانسو جزا "هرادا ی کز O برص هرا هک ش ص اک

 اند انع كن رلبسا یسههدخو ساس كنارب و نابج ماطر هد رص

 بتا رع نون ALE "هدنح تج وم E هح راناب قره وط

 ۰ یدیا ندتلاح

 ۳ كنید ۱ نت ا یربع صوصخ ون نالوا لوقع ربح هکر د هداز یاش

E1 ۲ یسدو و نادغب نالوا یسهدرک باتا هوش ندداسهلا نیم داوم  

 : یراطناصقنو لدا غ : روعس هلا ناحفوخ هرکص نیل اصع نالاصم

 ۰ سا ۰ یدنل وا دانسا و لج هنسل وا

 ا رزوا قرف مور یغیدلوا ببس هنیروهت یدنفا تلاح عقاولا
 دوج . یدرلبا ت ادحا هس رعرب هل و نوکره بورشاش ییغج هبای 4

 اک لوح یزحت کا کی دیشلک دعقومو لاحرب كنتو كزان هاب وا

 1 نالوا هديا چم تایحیاق ویس ودنک ندن کو دا راکرد یعح هلوا

 ۱ ره رشو جام رک و ره بو وا هنسا وه : دل رلب رکي نوا یابقا

 ا یاک ی ادعا كرامور نالوا مانا زکلا مو یدبآ ردنا تاکترا

 ۳ یید روک مّطم هدنشحودنک جد ندرل هشاسط رگ هرمصهرا

 دریا كمر ودنا دیعتو یا هسیا زالوا و مادعا هلا هلام ررب

 ر هدنملع كنا ےکرھو E ا ییسددرقل ناع و دمع هرمه هراو

 دیاراح و د 4 زلب ر یانامش هلدع شمزو قافناودهع هکناص هسلا راب وس



 اردا لاصحتا یتروسص لوا ۾ EE هه راحت ناب

 یرااغا نوردنا یهدنراهرباد كرلنو و قو ایسهمو رضاح ماودلایلع ۲
 بلک یتیرضح باوتایک همالوطو ناتفقیراکدلک هدا سبلت یرارادفوجو ||
 ونش تفج رو هفشب ندرهخ یهدنراب و كع راولم هے رفا ا ع
 مو لعو كنا قیلعت فیس دوخا هلا ررب هلا یمهسیک ماعا رر و

 قشو ایاد یراراکتدخو راولک دک و رایشاب یویفو نکجاوخ

 ِ ر هیلع یماوا هراود ین وک یک د نوا كناضهر یواح یت اه |

 کرد هب هرکص نودا ناب و طسب هلهجو و ۳ هداژ یاش

 قرهلوا شود ر كنفت راک همد خو شویحالس سک رھ بقعرد
 تشهد ثروم ه هلجو تیفک روهظ ور یراکدلیا تفرو دمآ هلنبه لر 1

 ۶# س الاوسجرلا یبع فا # اتناك ر رها و فیسلا ( هعطق ) بولوا
 هنوک تراشا هننوعصم ( سارا ة مج انس اکو + انادعا مد نم انارمش

 .. یدنرا لا - ق
 نالوا طسسوا ةنراقم حر هلمجو ندا تعبس یراشا مدقآ ندنو و ۲

 ةنراقم لاس عبار هنسوپ و یریثأت مظعم ماکسنه كفوسک عقاو هدهلبنس
 كیاتک مان رامناو راصما ندنماکحا یّرشم قارتحا هدلج نالوا هقّرسم |

 تاشو ر وک ذم هدنسهعبار هرم كنسهسماخ ةبعش یسهثلا "هر

 عوقوو تداعو لاوحا ربسیغت نالواروطسم هدنن اقارتحا ماکخا كياتک مان |

 ۰ یهنا" ۰ یدلوی را نیمه ا عز لع ییاکحا تشهد و لئاوف | ۱

 فیس هدنرالب هللا هماع ریبک و هلروک ولکی لوب كن الع هکر د هداز ین اش

 تارغتسا ا رک ر هدرک اشا یراراذکو ریس هدقاوسا هلا رکجو هاو

 (د راو ةعصتل السرو الاحر بورصل تا قلخ ( تب ) یلوا دوآ |
 راک ضعب *هدعاسم هلا لی وغ هتهافس یواد قلخ توک قوچ و

 نوشرا رشیتلا "ناکرراب و راغ دالواز ناناوح و ناه کک ا
 هدتشاب و هډلب و راهنمرف ول همرصو راراولش ها یز

 هل رالاررپ ېک ر اقج وج شلوا ناتخ زونه هلا ربحالس ولسو رالاش شيام ف

 د رابک صعب ۰ رب هغل وا نامارخ قرهدلاف ی ع لرارا ولش

eیسهضیق 2 وا یرخت یسهجرا سونا هشورعزو مپ كس  

 قرعتسسم جد ی دی راجالس رب راسو ی لب ساملا هن زا رزوا تا



 ۱ ۱ نا ۰ ل
 رلیحباق مور هرزوا قاناللوق هدنامدخ ضعب تدصم و نیکح ی

 هل رپ و رارف هنمادتسا و ر رګ كرفت زویسشب ندنراوج# ر و

 :رطپمور هدناضمر لالخ نوجما یلاسرا 4 یلاع باب كنب زتفد رب رحاب
 ۱ ۰ ردشلزاب یلام ما

 هد زالوا تهافس هدماعط یطح دهتح دننام e تبلاس

 ا ا ر کا 1 هعیط ا او رربدروُق

 تب رضح وریندندمرب سان هفاک هرزوا رارف یکیدردر و هدنروشم
 ارابتخا یفارساو فلت عاونا هلا طارفا هدصوصخ و قرهلوا فولأم
 | موعو هدنراقانوق همدخ و لاحرو الع دعب ای هل_هلوا رهاظ یراقدلوا

 ؛ندولرد شب تیاهن همطا قجهنلوا لواسنتو خط هدنرل هناخ مالسا
 2 نوا یسافلوا زواح ههداب ز ندنا بولوا ردق هب ولرد

 ۱ ۳ ا رادصا هيلع سما وا هديل كب

 اصتلاب ا كنیدنفا تلاح هعفدر وقف هداننا و کرد هداز اش
 رصا هدرنابترع یک ضوح نکل بولوا ولرد یدب ایقاو مدنلوب

 ۱۳ تر تک 131 نیا ادا لنت هدا یزوا یزکم
 ۱۳ ا2 چرا رده کلا فال شن همش اتاق هما
 ۳ یدلاندنکیدلب سک ره هلل توی وطلع هدام هيلع هک مدلبا نیم

 ا 2 رقیب تاج كالتا لها هلجب لنا منفاقنا كرموز
 ا فو فیس لها هدهرص یتیدنلوا نالعا یلاع نامرفاب ه,هلجج هحیدق

 ندنوک كنايامر یایقشا قحنا یدیشغلوا هربت یجدیراغفاط رجح ورب
 قافتا یم صو قبتح مالسا لها هما ندنفیدلوا هدقعرا یراتواعش

 د ارحا یافتا طدارش لعهلابیئداو یلعا هلیسهسبالم یعیدل وا ضرف

 3 *یلاومو ماظع رودصو مالسالا محو مظعا ری سفتلاب ن زا دعد

 كرت یهیعر باوئا یلاع باب همدخو تاود لاحرو مارک نیسردمو

 تفچ رر هتسشب ندرنخ نالوا هدنرالب و قراص لاتچو شنب زکلاب
 یفیو نک ره بودا قیلعت فیس 9 هلا و یس هسک ماعنا و



EW} 

 ( ضعب و یتوعد ۳۳ لار

 ( ضعب هدنسهرص یلیدبت كتاداعو موسر )
 ( یسارجا هبصت ضارغا )

 یلوصح كي ولق داعناو یتهسکی یخد درر رک یک یغبدلوا ها ۱

 هرک و یک یفیدلزاب هرادحرسو هارزو ضعب هدش یودیا بولطم |

 نانلو هدیلیا مورو هدیلوطانا مومل ىلع ید یتوک یصچوا نوا كنابعش ||
 كمردتیا قافتا هلیرکیدکی یخد یبیاها همارک نیفرصتمو ماظع یارزو |
 هغر ( ۳۷ ) هدر ز یهروص هک یدشلردنوک رهنما ۱ 8

 یتفو یضاق ید ندنفرط یدنفا مالسالا ےش هدلأم و ۰ روتوا را 1

 ۰ ردشلزاب رب وتکم هراسودم و 1 ۱

 تلاح هرزوا یعیدنلوا ناب هدالاب هسیا قافتا نالوا لصاح هدلوناتسا

 بودوقروقو ندنراسنوقوق یرهکی هلکتا اطعا توشر قوج رب كندنفا |
 ندنزوس قافلا ینیدلوا شلا ندنساضعا تروشم 8

 یالوط ندنفیدلوا بس هنتزف مور یدنفا تلاح طقف ۰ یدیا تراش |

 هدب ونلوب دح* هلا رای ر ےک لردا سرفت ییکح هلک هنصلق هاشداب تیاهن 1

 قافنا هدر ییسهعدخ و و قمراتروق ندبناطاس رهق ییسودنک" هدهاسو " ۱

 هل و قلخ ی ردب كولا ٠ رفا قمالقاص هدنسهقرا مالسا | ۲

 هايس ررپ هنوبامه رطاخ تآرم هکدنا توعد هقافتا هدنزرط تب روه |
 ۰ یدبآ هدعع وف هطقن 1 ۱

 ندتلاح تابوغل هدنفیقح توعدو ربح هقافنا هرب ثبع هکر د هداز نا 1

 بولح یدنفا تلاح هداروش سلح رب هعدقا ندنو هددسیا دودعم |
E 
 هزابا قره وو لا هف سس فک هلا 4 تاوعا ضعي نالوا یول
۱ 

 فیرعت یکیدتا كناشا یضترم کت رسا در هد اشا نس
 “لمس و یطرشو دهع یرلکدتا هلبص رغ تدنما هل رب ر اورات قیصوو ۲

 هجورب هننژزکا و هاوخانو هاوخ جد هراس لردا سایق دنسم دبات ||
 هدنرانبب هلبا ارا قافتا ایوک ارعم ندتناقح هلکمردتا للاب مشق هارک ۲

 تلادع تسد راکرخآ ینتروص تی روهج ساسا ی رب ندا صاصتخا ِ ۱
 ندیهلا یازج یرلقدلوا تقم هن روهظ هلبا یهاشداپ ترضح تسوي |



 اسان و بج وم یسلوا هتسرا و ندراسخو ر رض كن ربم بناحو

 " .هدقرابع هرکصندنوب هلبنای یعیدلوا بجوتسم یتسلوا یرب ندجابتحا
/ ۱ 

El 

 هراب و عب رو تلیکیا ند« رد تردو شور ند رد یکیا یترەلوا

 رض هچقوج یسەیفصن یمورو برضو عطق اقبطت هرانوب یرامهرد

 ولیرب ورارف هرزوا قن اب هشوض e یسهبعب ر قدنفو وا

 ۱ هدن اع لئاوا هرانلک مزال هدنداعس ا E هلاک ولم

 تشد هتشب چدن رالوق رحوا ڭكنىلبا مورو یلوطاباو هست ادنک | لاف

 هنسالغكنابشا هدنفوزا قصا ۰ یدنلوا میزوتو حرصت هللا هبلع نموا
 ابمرپ هدکیب هبهرمعام هنا رض قرهلوا یدوم یتیدبازت كفراصمو یداب

 رد هنب راحت رفا هلبا راخداو عج كر هرتسوک هلضعف جاقرب هجول یک

 ۱) ید كن ۵ لر لح د وه و راددرلشاب هکمر و هب هداب ز هس هلی اس

 یهتنا ۰ یدالشاب هغعرا یحتار لاطاین هش هلیموزل» ( ةلقلا مزاولنم

 ام هلش روم كنکلع یدواو هل ور كسلاها ییعسو كل ود هن زخ

 دنغیدلوا هدقلوابارخ فرطفرط هیلعتلود كلاعهسیا هدانناو ردیسانم

 ات ین کیت هتک ےظع هن راحت هلیسح یالسنا كشاساو تینا و

 یثزو كند یدبا یعسط كليا دار هنوک ندنوک یس ەقاضم

 ارقتسا عو 0 هسدا عتع نانل وا روصت" دج هناح رض هلا لیدس ا رک و

 یوج ك هک الم اعم هد ها قو یضناف كن و بول وا كعد یلخاد

 ۰. ردینغتسم ندناب یقیدلوا ند داوم بجوم یراسخ

 سا و



IA NLNE ۳ 3 1۹ و ی  RE0 و  ekیخ  

artو ۳۷ ۳  E 1 ALK۳  

 سس ۳۹ 4 ۱

 كنو ۰ ۰ یدلیا هداما هنغاح وا یر اا و بوسکی رو

 ینغج هيم وا هن راسوهو اوه و ہاوھ كفرط وا رایرک: هنرزوا |

 یدعت هارقف هدهار یاننا بولیغاط یسهلج هدلاوش لالخ کا |
 ۰. ردراشلیا تدوع هل وبناتسا درسا

 9 هیلام روما ضع 3 1

 هدوقن و 2 یلک هت را ندنکل یا كقلخ هنرزوا هعقا و تالالتخا ۱

 وب هنر شوغ نالوا عطف قرهلوا مهرد جوا یسهاد دلکلک تردن ۱
 هکناص هلا هکس رییغت ۰ یدنالشاب هنعطق شورغ ندمه رد مشیکیا هرک |
 ۰ یدنلو هراح ه هیلام ترورض |

 مش یوسراح نارابعو ماع لاوحا برام ناداقن هک ر ید هداز یاش | 1

 و ورسم لا ايشا هلدابم رز و ےس یاشا کردم وب لا

 ردقم هلبا تافورصم دناوز لیلقت و تاعانص رثکت و تاوم یابحا ید |
 باج یرلنا قرهلوا یر ندجحابتحا هر ا رت و تاج و

 ۰ رد ررتم یفجهلوا هلبا رابجا هدوقن ضرععبطلاب نوجا یرلتاب رورمض |
 . تعاڃج هفقو یب عماج دحج ٍ# هدکمالسا دبعمرد هلبا لام یترہش (تس) |ا

 رولوا راثکآ یراکذت سان دارفا وربندندم ر سابقلا اذه ا
 ندباهصتسا و لاصحسا ییابا نالوا هماع هيلا حاتم هلبس صعب |

 شام كبش رک ا هقشب ندنرفدلوا راوخ مضاح و تغارف ورک ۳

 لبم هرادنابان و هب رور ربع یاشاو هشفا ندب احا دزاداص وصحخ و هاوتا |

 هلبتج یراتبغر كنابنغا هرزو ےس “یناوا نالوا تنی ز بابساو تبحو |
 هد راک هراس یایشاو هریخذ ندفرطرب و بابتغا هدتنب ز ةقودنص ندفرطو |

 هکس بودا زواحت یلادتعا دح یساهب كی هلباباهذ هررایدرخا دوق
 ندشیدلوا هدا ز ًاموبفامو یحار كن ها ضاب لوکس هل هناهاش هی
 تالشب ناسلوا عطق ندفرطرب كردیا راخداو افخاو مک راکتعنا باب را |

 تور رب رن . راج ینجاو هرمشط یدوقن سانجا راسو شورغو |
 اد مش سب سانجا نوحما سان تزلماعم و یداب دسمال و دق 1 هلن آ لبه راتشکو

 یسهنادرب هذه ةلاطا هلبببس یتوافت كنتائف شوک هد هسیا یضتقم یریف دو
 نوت یدتو ارز ۳ هلن رپ ۳ ۷۳ بت یدو 0 1



 ِ وفن ان كنتالسما یزمد 71 ید الت و نسخ راق هشلا

 1 2 یتیم رص ناسا یدام كرا

 ۱ اش ر ردشود هک وا داف لسو یادنان یئالسا لصاطا

 لناج رت هناخنا ویدو نوبامه ناویدو قلهدوب وراولرانف م وهلا یبعورلیدتیک
 ۰ رلیدتب میاض یهافروضبفقب رطرب یکی کلب کرو قلادختک وہقو

 ا داكن تكشود ناو ٩ یهازاف ه مالادیامب وتاسقا

 احرفف هد هسیاشلرب و یرلناشن راختفا مان زوتوباو زورتوسیلباقم یتمدخ

 هام هل وب ییناماس نالوا هدنعلبح زاب را و شهراو هنسهجرد لاۇسلذ

 نیلاعلا هلا هنس ) رولواهل و بھ لاح ماحا كن ربرحاص هنتفو داسف

 ۰ دا تدوع هددص هش زب

 < ندقدلوا ناشب رب یراتعجو تواقش هدنادغب و قالفا الاب هجو رب

 ا حا كزادت هلیسهفا هناما كنوتناسقا ۰ ریدمهنالب وط قترا
 هچرکاو ۰ ردشمک هند هیمالسا رکاسع به تام و كنفت و بوط

 ا هدر اا شم يا يري هد زلال
 | هلا قوس رکسع مماط اس جد هن رزوا كرانا هدهسا اشک و

 اس هکدلردنوک هلوبناتسا ځد رلنانلوا ذخا ایح و هدکشل هم هکدک
 ۰ رلیدبا هد وا مادعا هرزوا را

 رص هنشلاسا ةظفاعو هنطبرو طض كنا دغب و قالفاقتراهروک هلاح وش

 ان رافدلوا ردبا یدعت و لظ هبایامر هسیا ریرهکی بولک م زال قوا راکفا
 هروشم سلح وا اینا هبیلام باب ندنفرط اشا رکسع سس تیفک

 و كاندا ت رج سو قرهلب زاب راب وتکم دیدش ندقاحوا هلب رارق

 اروا هنسو ا  هلغغاوا مما یراهبرت قبص هرزوا قاحوا

 اط یک یراقدالکا ییراقج هلوا روبح هکمروک زسزورویف یشید

 | لز ادتا بوراقیج یساغوغ هشحاف تانیبعت قرهارا هنا

 رس هدعب ۰ یدلتروف بول رک یییما لر ۰ رایدتا موحه هن رزوا

 اف هدنناب یر ره توراو هناشاب راس تم اغا ال ها دلما یدک

 ات شات غ سیو شا نا راس نوسلوا نزوست وا
 ا تشن ندقلنایعا هسا اشاب یخ رس ریدلب وس رازوس هادا

 د راقالوق ژنایلیوس زوس هلوقم و هدنروضح هلغلوا مدآ رب روسج

 یرنور و



 دنا رانامروا هلجوک احورح هللا یت السا کک و نالوا ىرلەد,
 ۰ یپشنآ ۰ رال اع اک 6
 هماننابب رپ اباطخ هنس هل وعهد هرص یقیدقیچ ندقالفا یتنالسا یردناسکلع

 رکسع عقج ندموقرب زمیبداو كشوک یک زس ) کب وش ۰ ر شف
 هنن دع یک كس ندنکیدمرب ولا هعس ومان مب دعب اق قفلو هدکلر ها

 قلا شاب هزس ارز ۰ مدلوا روب هک بونا لر یا
 هسا ن زخیدنا تنابخ هزکبلصا ن نطوو هسوتسد رخ رس ۰ ردرام کی

 بدنا تاچ دک ودا دفا یتلوا تالاهاب قاق اب رارب لک مو

 هک خب راق ه ولناشم هن لراوزس ۰ معج هوا كنم ادا ندو ن زا دبا

 ندرانامروا زککیدتا اقتخا قترا ۰ ردزکیرسود قبال هزکلاح زس

 زکر اسبلک ی ردنا لنفبجومالب كراناو ۰ كدا طالتخا 4
 فن یراناق الاح لزک ردیلوپ هزمو قد رطل صوصطایلعو تنسابورآ

 لرکناوسنو نابصو نق بود کسو ۰ فورا د
 ( نوسلک یرکت ندزکمح كرس ۰ تا نواص ییفللوق نا هدنلباتم |

 ۰ ردشلیا نالعا ود |

 هلوقموب هدقدلوا لخاد هنساکلا اب رسوا یتنالسا یردناسکلع الاب هجور

 یلود اب رسوا هعنساضتقا لوصا نالوا دخت لودلانب هدنقح ایقشا |
 هلا یاسال یرو ندنسانرقو یهلوق یردارب و نالا یردناسکلع

 ر شا رح هدهعلق مان ساقنوم یرلیمش مان یکسوافو ونافروا وله ۱

 هداروا جد یریضعب ندرانلوا یسی رلالتخا دنس ةف یلوات +1 ۱

 شموفوط هدنهاک زای را قرهنالراو هدن ګا ثداوح حاوما و و

 هناتسنان و قترا كح روک ینغیدلوا دساک هدرلارو لداسف شاخ ینندلوا

 هرزوآ كمروک یبیتنالسسا یردناسکلا هرکر طقف برا تل 8
 تاج, هلبهح یعیدل وا نک تاقالم هد هسا شما غوا هنسهدلب ساقلز

 e و قالفا ر هد ندارواو ها ندیرووآ نا و ۱

 غ

 ےک کک ےک ی و ی زر دو ۱ ۱ بو ما ما ۱ ۱ ۱ ات دا ین و ۵به کا رد

 ب هتس كش السا یزد ی ۳ داوا

 تالماحا رتسر ولر بودا تماسح تس فا هر وم نکل 8 را

3 (۳ ( 



 رک قحا كرانوب قرلوا مادعا هلیانآیناقع ناروالد باتشتآ غبت

 ۷ ۱ رار و ا j ۳1 ندنهوجو هن ردا

 بود E هدف دلا ا نکیای- هاش ات یعاتسو هب ردا

 # ولا ا 11 ۰ یدروف نسودرا هد-نجراخ بو راو

 ت 2 راراب و لوس هلادیلوب هزم ۰ یدردنوک هرهش نورد هلتروص

 بوق هج یربسولسنوق اب تسواو هیسورو راراب وب رکید اما ۰ یدبا راذلیا
 9 ووغرت یتنالسبا یردناسکلع هدانلا لوا ۰ رایدشروک هلبا كيادک
 اووعرت ۰ یدراو هن رزوا كنااغادجاندنهدل وا شا نصحت ۵ دز هرس

 قو پیت هدف رط غاط قرهلوا مزهنم ایقشا هدهب راح نالوبعوقو هدنراوج
 ییدلیا طبض ییسهبصق هتشووغرت كناما دجا هلکعا رارف هب 4ب رو مان

 رودوطنالوا داسفآدبم هدقالفا امدقم یتنالبسا یردناسکلع هدانئا لوا و

 ا ینبدلوا شلتا مادعاو مابتا هلبابیسرب ییاقشا *هدرکم مان
 ۱ هرکصندهب راحت نالوا رک ذ ۰ ردشلوا دراو هتداعسرد هدناضمر طساوا

leرک اع ندنسهقرا بودا رارف هنسهص# لافور یتنالسا یردناس  

 جم هنایط قتراهد هسیا نو هدنس هبعاد هژباقم هنن هدک دن تیتعت هیمالسا

 ۱ ندنسهن نکیا روک ورا نددودحو شعا رارف هن راید هچګ

 ۳ صا و هنداعسرد هدناضمر رخاوا یربخ یقیدلوا شلوب عوقو تافلت
 زا راس ها

 شو عبط هلهحوو هدنرب هنزع اب ور وا نامز وا هعف و و
 یدیشغلوا

 نالوا هلا 2 ی LS تلتسا دن یبیلاو 4 رف ۱

 ۱ ی س ا ۲ کیا رارف 2 نرد عمم



 تعجر هنا اح ا اشا ا اس ۳ اتها لرد

 ییابتشا ندا تعجر یقاطرب یرهلوا مناط ییا هبعالسا رک اسع هدنراکدت

 موج هن رزوا راسیرتم بویقاب هنشنا كنفتو بوط ی هاطر و ب

 ۰ رایدلوا روبح هرارف ید تاصع ناروط هدرهیاطو هدرلسب رم 7"

 ی رود ایقشا ندنراک دابا تیقعت بوقارب یییر هه هیم السا رکاسع

 بو هنفرط هیسور یرادسقم رفت یللا ندنرلجما بوتا هبش رهن ت و رپ

 هدنرم تورب دوخ اب و فده هکنفو بوط هناداب راست ۰ رادد ۱

 بوط هاو مده یراسرتمو هياط هن رزوا كنو ۰ راب دلو فلت و ٤

 یس همان ريشا ناور ,اد اکو كناشاب ری روم یدنل وا ططبض یراتام#

 ۰ یدلو لوصو هتداعسرد وک یک رار ا کک

 یکدلبا رکسع قوس هن رلفرط ونشیک و هواراموط كنولهسور |
 هاشاب ؛رکسعرس جد نوعا یسالوا نیما ندنفرط ولهیسور توللا

 دعام هدا ز اهد ندلیارا بم هنکو دا شوا و ندیلام با

 لالخ اشاب ماص ۰ یدیشعا قوس ه و ربا ییاشاب عاص ندنکیدب»

 اهدرب ییابتشا هب ر اجلا یدل هدنسیلاوح ناشفوف اهد هعفدر هدناضم

 ۰ ردشعا راچود 4ب هیلک تم زه هدنروص قج هيم هنالپ

 ده تافلق قردلوا هدنسەداموق ریز كىن راد ندو لا
 هنماقم یتماقعاق هوب هرف لبا لوخد هقالفا هرق هحدقا ید هقرف نالپ

 ااا یرداسکلع هدناضر لالخ هش ۰ یدیشلنا د

 هعطق و هدابو یراوس ردق كب ۳ یتنالسا هلو یرد

 هن : رزوا مالبسا لها ردق كم . یکیا نانلو هدنمس هب رو ناشغاد a تو

 یراکدشا هلام هنادره ید هرمالسا رک اسع بودا موج ا ١

 ا هلکمش را ۱ هدادما هبمالسا رک اتسف ۰ نانلو هدرالګ بی رق هد ەر

 ll ۳ یب راها و بوط هالا یرهلاق هد را 1

 ۱ ۰ هنل وف هراس یدک وک ۰ رایدتبا را

 نانادجا نان ولمسات ی و۵ ىلا هاکرد یب ۳ ؛ یاس 0 و

 نوا نسیم نوا تابع زابل دا ویراوستم رک رسا بص غ

 اغادجا وسا



 اا بس یراهرجوب ؛لرکسع هلغفل وا مدت هب ام باب بوتکم نالی زاب
 ولوارومأم هنسهظفاح یغاط اباب امدقم اشاب خلاص یر هنلواریمعت و لیوأت

 اشا خاص روت وم هددسدا شلدا اا هنئعم كنا د ر هطروا

 رط وتشراق هناونف ییدخرح لردا ناععتسا یرکس یهدتنغاط

 راق Le دیش كنافا ناغع ندنغیدلوا شکل زر هرزوا كم
4 

 وا یسلیا تعراسم هب هفیظ و یافا هدنتیعم اشاب حلاص هلبا رورم هفرط

ST1 وا اتم شرت  

 ۶۳ زاغو هئس یسک اشا هطعف ر یک رد ییا ناقلاق ندصالق هوا

 کنج بوط هلغلوا عنام هن رور اغا سئو نانلوپ ظفاحم دورولایدل
 وکه هن رزوا كنبک هلا رللدنص اغا سنو هدهرمص یشددنلوا ترشابم

 ۲ لوا فلت اما نانلو هدنوردو ۰ ردشلیا طبض ییک كردا
 وناتسا لوص ولایدل بولیردنوک هلومنادسا كرة هلا اح یرفن ىلا
 بس هیطع شورغ كب نوا هاقا سنو و شلدا مادعا هدنروف

 1 «: زد شیر و

 کص ندنب رفظع صالف الاب هحور

 ۳ ادعا تاعشا هدفدراو هناشفوف ه رگ هوف نالوا
 دات یتغوج كنا شا هلبا م وح تغب هن رزوا تاماکعسا یراقدلوا

 ا ا فلت ید ساباب مان هدول هدبرصییدتا مازپنا راج ود یتسیقاب و
 ۳ ۰:۲۸ یاروا ةاطر نتا ارا نوجا ایام داتسفا داتا لوا
 ندنفرط اشاب قح یظفاح کوک رب جد یس رفت ترد ناشالوط

 راح يا لکو

 ۱۳ یتردتک تورقا ادوکرا یاد ایٹا سعرس هدم
 ا ا یاشاب ا نالوا یخ دخرخ
 و رامین هدنراسنک تور و تکرح ورلیا ردنا شيخا همدم

 ۱ راد رب ا ناو ا اد لاعب هانا لرومو



 نادغب كده وا راو تصف دوو )۸ ا ا ا

 مازعا هشاب هلدتفرعم اشا فس و د ندنفیدنل وا بص یا |

 دنخااقه اق قالفا ید كنا رد رف یسل رب فو ی وا داعقا هن رب 3

 یرانیمهد و صد رانو و یس یافت | هل رویا تار نماشهک اق هو هرقو نیت |

 امد هلغعالوا اج تینما هن و ودنک هسقو تولوا نم هتحفصمو تح ٩
 هدنروشم سلح هن رلص وصخ یسالروط ورک ندنسسحم كس را |

 هسیلع یماوا هراسناک مزال هدننعض یراضتقا یافبا هلکلر و رارق |
 ۰ هه رکسع تاکرح ملک ۰ ردشازاب |

 هکهلب وش ۰ یدیشلوا بدر یرال وقم وع ندعق وم جوا هن رزوا تاصع | ۱

 هدنساننا یتکرح هب ورايا ندلسناربا كناشاب فسو یل وقرب رک 1

 راما هقرف ررب هنسهش وشراق كن نو ندنرافرط یرایلاو نیدوو رل ۱
 صالق ادتا ندنفرط اشا فسو ۰ یدبا ررقم یه وا قوس ه ورايا هلا |

 هصالق رکتسع رادقم رب هللا بوط هعطق دنچ نالوا قوس هنن رزوا |

 رک اتسنع هد ها راشلثا تام هحبآ هدننس هفرا رس ريم ایفا هو ۱

 ربا دیمکشا یمالسسا لها "هم هصن هدصالق كنابقشا امدقم هبمالسا

 تولک هتکرح یراشجو تربع باسصعا هلا رک دن یی رک دتا مادعا ||

 هدن راک دنا بیعهلوحارخا ییاصع ردنا موکه هن رزواراسيزتمندروغوار | ۱

 هراهناح نیتمو هذ راهزافم راګو هرلناخ بورک ههبصق نورد ابتشا |

 دهد یب اصعب ندهبمالسا رک اس قره كش ندا ۰ رهنابت |

 هلغلر دشت وط هموقمم ها قرهلنا هرواګ یلغاب هن رارزوا ندنر ا

 هلا نان سو فیس جد راندا رارف شعاب یعوح كنابعشا یهدنرنور 1

 یربخ تیرفظم و ۰ رد خشا یماقتا یسهعقو صال یکدق» و ف ا

 هنایمال با بولق و شلو لوصو هداغسرد ینوک یک رک نوا لا و

 ۰. ردشلزا حالا ب
 كيبشب نانلوا قوسو حارخا هلا الب كب زو ندلوبناتسا مر ین

 هلا اغا نامع یشاب یخ وصع رانا هتشيا یدنا راو زع کیش یری

 هد وشراق e ییسهعفو صالف دورولایدل هنغاط اباب هدانناوب

 هدنرلکدتسبا هرک دن هرزوا كم هنسه وشراف كنه وط هر هیدرا و زروپاق ۱

 اغا ناف ندنفیدلوا شمالك زونه اشاب اص نالوا رومآم هن رارزو



 ۳ ی 2 ا درب رد ندنفرط

 یدلزاب هنماس 44اف یواح یی رفآ و نیس هنسودنک نوک یک درد

 د هباشاب معلس یسیلاو هرتسلس ندسفرط یراراب و و دیلوپهرتم كشرکب
 اب رم هل رعدآ وب هلن وصم لرمضحم بواک مدا یکیا هلرضح هعطقرب

 رالؤسم ضمب هلبا اکتشا ندنرهرادا نالوا عقاو لرلهدوب و ردق ه یدعش

 تا هدلاح یتیدلزوس هدعاسم هن راوسمو قرهشلوا نابمرد

 ودوط نالوا قابا لواهدداسف نالک هروهظ هګ دقو درط ندقالفا نقاط

 !یأر نتسارخ لاح كتکلعو دمعت یب رک>هدنااضرا یب وتسرمدالو

 اعدمسا ی ز دی وک مدا دع ر هقالفا ندهّسلس هرزوا كعا هدهاشم

 دقالفا كکب تلرکسا یسهدو و قالفا نانلو هدنداعسرد ۰ یدا ترابع

 ۱9 زا سرب دزابل نکوادراو.هسردنک نارام اچ نانلوب
 تلرکتسا كرلراب و نالوا شعا رارف هنفرط اب رتسسوا ندقالفا هحدقا

 ۱ اسقساو تاماحرنءا ضعب ید هدنرارضحم یراقدلوا شون وک کت

 ۰ یدا حردنم تاباکش ییالوط ندنت ایدعت

 اروا عدقت هن . روطاربع | هبسور یسهبن ات يی ص نالوا د

 ا هدب ولي د قور نوح ا تکلع هظفاح هد ران وب

 ر ۰ یدا ج ردنم ید یصوصخ یسالوا لخاد هقالفا كن هم اعع

 ابع ندح ور ییسهعمنل وب كل ود د یتادافا كفوغروتسا یسیچلیا
 ۱ ی

 ٌرحا نەمر و شود هب همک روس یشیا هلا هر احم هسیا هيلع تلود

 ا اار نارا سر لرد لوف نامالر
 لب یاطعا زال تاتا هلال نادفب و یالفاو نغلق ماود
 , هسا ندقهربدشالوط هزغاندزغایبیدرفال هدب ولي ردنوک مدآ هشرکب

 ۱۱ انا ا ییا لاخ دداا افلا واک تعدیل و مرا
 كی تلرکسا یسهدو و. قالفا داناو و یسلروشآ هتداعسرد لنا
 4 موصخحم هد هبن لس تولب رب دلاق ندرانف هلنفاحما لحال ییبم هن اظحالم

 الح هدهسیا شغلوا لقن هل وب اتسا روس نورد ًاتقوم هلیشب رفت قانوق
 اراءاقم اق نانلوپ هد یک وکرب كنا هلففل وب هدنسهدهع ينلهدو و قالفا
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 قالفا طق ۰ یدبا لکد قفاومهمالسا لهار رخ نالک ندفرغ زکدقا هتسو ۲

 هلا راربخ نالک ندقرط وا قرەلوا روم الا ا هدنادعل و ۱

 ۰ راب دا هدع) وا یلسنممالسا ۳

 و 2 9 قالفا مباقو

 عقاو هدنلخا وس هن وط هدعد و یلئارا هتل الا هج ور یتنالسا یردناسکلع ۱

 قلوا كلام الماک هنب راسی لحاس كنهنوط هللا طبض یعا و عالق رکید |"
 ۰ یدیشلاق هدیلا یک a صاف ز کلا توت هلوا ردتوم اکو نکیا هدنسانل وخ ۱ :

 لنعف وم صال هللا ید لوا هدا عمح هدق القا یسودرا كلوب و ۳

 ۰ یدیا هدکشا مادقا دنماکحا كنیساروا هلتمج یغیدلوا یتیمهاهکسودنک ||
 نادغب نامز وا راد هنفدل وا میم هب ره هن كن سارو نوڪا تاصع |

 هدننل ود نانو ا رخ وم تولوا یتاکر س كن وح وص لاو یهدو و ۱

 شما هلق كننکاوقاب نانلوا مادتسا هدراترافس ضعب و هدنراظن هجراخ ق
 ۰ رونلوا هوالعو لید هلشر (۳۰) هدرز هک ال یفدل وا ۱

 هاب هم .لعدل ود قرهلوا ىمى و یعسصح ی حد ییسالاها نادر و قالفا رثم ور | 1

 هدنتس رد وط هنن راشاب ر هک وبلاح ۰ یدرل سا كمردتا نابصع وشراق ۱

 و هموقرم لاها ندنرقدلوا هدکمردتا هرادا هرلنا ناهار ۲
 زسهراح قحا تولوا تب رط صم و راد یالوط ندهرثک یراصم ۱

 ۰ یدررودا تاشام هرامور قرهلوا یروصو یرهاظ |
 یخدیتوج كراراب و یدرارولب یدرلهوریفیدلوا یمیعص كنراتاشاغو |

 كنبتکلعهدبه و قطار وند لرلت ورپههدب وروشوده هرک ادم یی هلئسم 1

 ۰ یداهدر ك ون یخد ول 4, سور بو ]وا ةا ۱ كمردتا حسو یتازاشما ۱

 نوت یالوط ند له داح نالو عوقو ہد ادر و قالفا تلد لع ءان ۱ ۱

 درب هرزوا كا ناس اه افش یادعت و ماظم یرلددل وا راحود كنسلاها ۱ 1

 اقرب هلا یس وسد و یدیلو و رم ا ىو مدا کل ولتارد ۲۱

 شدت ىجا وا تودا لا نداشاب یحی وام و 0 رصحای راراب وب ۲

 ا یر اال نکا: هرزوآ كبعا نادا ن 33 ۱ ۱

 هلذغلا رخ ییز ک هدنفا رطا گرگ كنهدرک رس ۳ یربهد ندرت ۱

 2 یحد اک رل 5 مان وئس رج ه ده رسص و 1
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 EE وا 1 هدننامل ك u را یرفس ناب و

 وب لا كن رس نادوس ۰ ردشمردنوک هننیعم نوامه یا ود هلبا ریه

 اردد ییاتسبرعو ربمدنو رېف یرلنم هلوک هکردو ید یس ەدافرب

 | هدرهسیا رواکنجو روسج هرز وا یتیدنلوا راعشا هدالاب هی ام رک اسع
 ۱۳۲ عاو یدرردا شکر قلارا قلارا هل-تهح یرفدلوا قز وب یاب
 ۱ یرلنآ اشا ىلع دمخ هللا تاب راجو ۰ یدبا راو راهدرکسس زالا ک هت

 شلیا بلئرت هیماظن رک اسع هدنفرط نادوس قرهلو تصرف هلا لاغ شا

 ۰ ردشمالشاب هفرصت اشیام فیک هده یصم ةطح هرکص ندناو

 اف مور ابقاعتم هدلاح یغیدنلوا فرص هیلک غلابم نوجا یسودرا هی
 هدهرمص یتیدل وا را ود هب هشاضم هداب زك هلماح ةن زخ هلکعا روهظ

 یانو مان كنهلج هلیسهراطا تارب رګ هتداعسرد ندنفرط اشا ىلع دمع

 ءدنفو هب و بولواهدنس هیاس هیلعتلود نالوا لک مجرم یناماسو تردقو
  تمدخ ba الام هرمدنفأ رقم تم لو ردنا تخارو باوخ رت

 .هلرتمح راو رکو ص ل الع ءان ردتاید هدهع ةر رف تفادصو

 ۳ ۱ ر وصف رب رکات هدنمارحا هسیازوتلوا رها تمدخ ه وکره
 رزوا هداعلا توف ٌهیلام هایم نالوا انور عقاولاقو ی ااا

 یتیدلوا شلر وک مو زا هنیرلطنا هناعا مهردا م یلع كناکدن تردقیذ
 یسلاو ادص هرک اذلایدل هدنروشم نمحا تیفیک هدلا وش لالخ هلتهح

 اطسفم ندنمج راسو ندنلد یتافلخم اشاب ناعلس ینوتم كناشاب هللادبع

 شماک ینامز یرلطیسقن ردقنره كنهسیک یتلانوا كيچ وا یکجهدبا ادا
 دسیک كس نوا یهروک ذم علايم هدننمک تمدخ نسح زارا هد هسا

 یعتلا ىلعال كنهناعا یکجهدیا كنسيلاو مصمو ىسلعا لاسرا ةعفد هلی غالبا
 "ناب یلع دص و ۰ ردشلرب و رارف هن رلصوصخ یلغار هنتیجو یأر

 ۱ ۰ ردشمام روطوریک ندهناءاو تمدخ جد هرکصندن ون

 دوفروق ندنرناصروق ناتو هنسو نوامه یاعود ح ورشم لاونمر

 یدمهروک شا تولطم هحورب هلتهح یکیدلیا ت کرج و ریس یقرەنقاص

 | لصا هبفام E یدتا عیاض ییسهعطق زکس ندنرایک را یهدنتیعمو

 دکلیحمک سا لولا یا یا عندوع هوانا الاس اتشود

 ءان ۰ ریدلوا یلاخ ندداسف یارحا هدفرط ره هلتمح یراقدلوا رهام

 6 هنسو # ۱ ۱



 د نوک ت %

 اشاب : میهارپا هداز اشا یلع دمش یسیلا و صم هرزوا یغیدنلوا نا هدالاب | ۱

 ندک دلیا تدوع هرمصم هلآ رب ریه نو تف یهیعردو ریمدنو رمق یرییاهو

 شجآ یرفس نادوسر نوا واز "هرباد عیسوت اشا ىلع د هرکص

 ۰: یا شهردنوک. هفر طا وا د یاشاب لیعاعما یلغوارفآ

 دوعسم ن یراشم هرکص ندنندوع ندهسیع رد كناشاب : یه زا ویلا |

 ر زعلادسبع ن رع یسهداز ردارپ رکیدو هّلا دبعن یر یسهداز ردارب 9
 راشمالشاب هبهدلب راعا بولک هدیلاها رکود و + لقا قند وه هر هیعرد 1

 نالیاردنوک ملا هبرکسع دفرفر نی بقر شاپ یلع دو هرز وا كنو

 هد هسا شمردنوک هرصم هلباتفر ؟ و ذخا ییراشم توراو كنیسح

 تعاس ترد هب هبعرد هلارارف یرارکیداما ۰ ردشلوا توف هدهار یا

 هدنسهعلف ضایر نالوا فورعم ود هماع رخ نیمدمتلادنعو عقاو هدام

 هل رقت ر یکرت هدک دن اهرصاح یضاب ربوراو كنیسح ند راک دابا نصح

 لغوایکیآ هلبا زن زعلادبع ن رعاماب ۰ ردشعارارف توق نک

 هرصم یرانا خد كینیسح بولوا ات هلاناماو یار یراهدازعو
 نانه هنيا . .ریرشلو لوضو مص دار ۱

 ۰ هنن رفس نادوس لهلک ۰ ردشلو ماتخ ا یس لات
 مرمت یک ید الا م 2 قوس ی ردن اب ردا ندرصم
 یقاطر هلردیا مزج نب رغج هيم دن راب جد هدنادوس قترا رلنمهلوک نانلوپ

 هکی دبا را و یکب قاچ وا هدنرلګا ۰ راددلک هرسهم+ هدرخ الاعب ر رخاوا

 ۰ ردنیفل الا كیدجا نالوا یداماد ثلکی میهاربا لوس موخه یر

 2 نالوا شعا مکڪو بلغت هدرصم ورپدرالب زوب ردق

 هدف رط وا یسهدناف یر كن رفس نادوس ۰ ردرلن و هتل ویستا

 هداناوب ۰ 2 ص وص یرللوا ت اا د ب واک , هاط اط كنا رما نانلو

 یردار و شک هب لبق بناح هرز وا نیک هبهب و ندنادوس اشاب ےھا

 دورو هرصم هدلاوش لالخ یرخ یکیدلیا طبض یراننس كناشاب لبع

 ۰ رد

 لربنم هلوک هدمشو شمروش ییسهلئسم ییاهو مه هنسوب اشاب یلع

 هدلاح ینیدنلوب هدکعا تلای عیسوت هدنجما نادوسو یغیدل وا شلا یتسهقرا
 توس را ی ی م م ن اح س سم اپ ھا اھم ۳
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 وا نواسه یاو دات دا نکیا طر یسهبلط كنمامه یاغود
 د توک روا راول هن اتسرت مز هل رلمرپ ویلابص یعباق شت 7 ۲ هعطف كلا

 رداب و رايدر و لوب هنوبامه یاغود ًاهجوتم هذن اج هروم قرهلیچآ
 ۱۰ رایدشلر بواک هباروا جد كییلع هلاد ويف ًابفاعتم ۰ رایدراو

 تو هنس هعطق شنوا ندنوب اه یاعود اشاب فسو یزوربس

 ۱ تین نوت کا دقدر هاف مديعفالغ نالوا اشا
 س نواو یني را هتنشس نانلو هداروا كنابقشا اها فسو هلکعا رارف

 ۰ ردشمروتک هبهرداب هلا مانتغاو ذخا یی ری وط هعطق

 س دم نعز ( ید هرام رب یدلاق لد رهع داشک ) نوامه یا ود هدعب

 لاح ۰ ردشااقاهنتو كت هنهدهرداب اشا فس وب هلکعا تدوع هتداعسرد

 ۱۳ اا بر زا یافت تاعا وکی ند روح تل رد
 دشقگاط ییایفشاتیعج بوشیت لاحرداشاب فس و ندنراکدت | قسضتو

 دنن ورد ههلفندنغیدملوا یناک هنس هظفاحم كنهرداب هد وجوم رک اسع نکل

 ہرا ممومو بوق ییهراس هیباو هل اخ هلمجاب ادعام ندرلهن اخ
 روا یتسیلاها الال هلرکسع زارب هرزوا كما هظفاحم یبهعلق جا زکلاب

 وو بات لد ه هظفاع رها ناکهالاردش ر هلک هلتسف یسودنک بوغار

 : ردشقا
 9 ظفاح یزاغو زک دقاهدانناو نوجا یسهظفاحم كنسهطا زورما

 وال وا ريب قد رب كنسابتشا مور هر کی زور ددنح یدبشلردن وک رفن زویکیا

 عهدن رکدتا رردتا e رهکود :رکسع هبهرق بولک" ید دنفس یکیا

 یرابک لوا دا ۳3 و لس شی كنا شا ر هلک تلاق هیمالسا

 1 نو لی ریخت

 : نا یلاها بولی ردنوک ر Xs رادقمر هنسهطا رداع“ هدمد

 ر یامصع ردا هیلغ هیمالسا رک اسع ید هدارو هب رام ا یدل

 ۰ رد رشا

 و هلاحا هاشاب دیحو یعلظفاحت یسرب زج زفاس هدهعحایذ لالخ

 *یعامس هلافص هلبا لس و ی هربجخ رادقمرب و ی < وط هطروار

 ۰. ردشع وا سعب اغا شابلا یچاحت هداز سانا

 عیاقو #



۶ ۲۰۳ > 
 ا ماسیس یریک دیدنبزا رک دف رطلوا هل یار

 هزافو وا كنوبامهیاٌتود بولوا شفغیص هزاغوم راطیهدنلحاس یلوطانا
 هدا هدنناب تسوا كنهطا ینبم هنغیدملوا یلاخ ند هرطاحم هسیا لوخد |

 ۰ یدیا راشمهلروج
 هان اخو .داهج یمک هلفلوا ندنساضتفا هدم دارا یسلروا كاس
 مقا و هدنس وش راق هرزوا نکس ات ساد وس قلا مانع لاوما نشو

 ندنفیدل وا شا عمت رکسعولتسلک نامرف الب و نامرفاب هدنسه رفیلک اح

 هس زا هبیغس را نانل و و ه دیتلعم نو اھ یاغود هر زوا ك هما رنو

 یهدننیعم لاک دنا دوم هفت ونک هنو رط هروم نوامگ یاءعود ن کا رذغ |

 نوعا یرللیا وو تنش هدکلرب هلا تدوعهرکس ندک دشلر هلا اعود

 ك هب ورطب ندنشیدل وا یدلروس هکب هب ورطد ندنف رط ساب نادومه

 ا أطعا ۱ هر ال نراهلعت هلا یراناد وق نو وک و

 هتک نکلی هوپ بورب و لوب هلت ون و بولا رو ررب رر و هنیفس كلکب |
 یراددل وا س لا هرز وا ناهنی هما ف تنش ى را ۰ راش الشاب |

 تصرف ندنرافدلوا شلاق ورک زارب نوا هداما ی هم ودر رکاسع ۱

 كرانأو توش الوط ندنفرط تر ۱۷ ورکا زا نا روط مس ود رز

 یس هعطق ر ندنرلیک راح ندنراک دنا موحش هس رارزواتوربدسک یر

 ندسانصم بادرک لوا بوردلوط ن رانکلب هلغلوا نر هرز

 توماشواص یرار هددشیا شاوا ورب هوامش یا ود قرهلر

 را روک دم لرەر ولا ص یراهاق ن اندو راک زوره- باا

 ۵ رق ندشاپ هل راغ و بد رد هلحاسو هلذعس وط ئ کیا كن ل هنش

 هدرو رم لحاس ید یر راع هعطق تلا قاب ندو راک

 یرودنک نوګا قد ءال ا ا ر یرایک بوقبج هفاک ی ا رفت ردنا هر ند

 یعیدلوا فلت كن راک راحت همطق زکس هلتروصو ۰ رایدتا رانلاب قا

 ۰ ردشل وا را بو دورولاب هي داعس رد هدلا وش رخاوا

 ننافتس هدنراتکرح هب و رايا هلتقرافم ندماسبس الاب هحور نوباهش یا

 دلا یراټدلوا لا هب 4طق یالا یسهلج قردل وا یالم هاب هاب

 تمیسار هن را هک ۰ ۵ راب س وب كفن قفوا ہدنه اکے شا یو
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 لاشاب دشروخ رکو كنا هلرک راد هنفیدل وا هدکتسبا هربخذو اغود یلک
 ۱ ۷ یدل وا درا و هت داعسرد هدلا وش لثا وا یرلب وکم

 هعلق رصلادس كنوامه یاغود ینوک یصجوا نوا كلاوش رهشو
 ۱ هی دلتا تک نع ها اح سودر هلا ر ندنه کشا

 رھا رع كناد وق یلع هرف هلا راکب هلا رو هلو رطب هناٌشاب ناد ویو

 | هشراشدا یسهعطق ج واندنرایک راح ی اود یدک یراق

 ویشاب یرابک راحت ۰ در۲ یرلفدل وا شنا هداما هلتهج یعیدءاراب

 اوس ڭنوىلاق مان ريخ < هم لوم طول م هده انشر هب اد وف مهاربا نالوا

 ۸ یدلروم هح ون یعلنادوبف

 ا اک وف كناشا ىلع دج یسیلاو رصع هدنحوا یهرکی ثلاوسش
 دف رط ه روم هس "هداراتحوعر هدننارب ازش نالوا دراو هب یدنفآ ین

 1 لب ەدە اا نوا قاعلا هل ود کە دنع ك هناد وف نانلو

 3 2 هعطق ر نانلو هد هب نکا 4 دده هع و نو نوا ییدلیا ری و

 ۲۶۱ کون غوا ژوبط ی یک اال ها یا تی
 ا رو هنر ط سودر هلا همز ال نایلعت ردا غ وبشابیاغا رع

 < ٹاکب م رخ یداماد هلا زل هده س نانلو هد رافرط موردو و سودرو

 و ندنو هقشب ندنرلکح هشلر هلرانو ید راهدبفس نالوا هدنسهرادا

 هک ید ندفرطرب و رییس اط قاطو كرادت ناف یب رد ندنرهقرا

 لغوا زوبط هلبناب یککهدالاصباو تین ر تام و رکسع هاب راک

 هاتساو و زار ۱ هم اعم نسخ ندنفرط یر روم ۳ نواه یاع ود

 دغب لنکز و کیا كم زوقط شع هلی هنس راغ یاکنا هعطق ید نوا

 دک ج رفا ھه ید یسیفاب اھ وار را اب یییدسل وا شارو

 تربغ لزوک ن رفآ ) ضرعلایدل هلفلوا حردنم یکجهردنوک هلب راضتسا

 ادروخ رب یلاعت قع روا شها وخ راهظا ۱ دکعا جد و ا مادقا و

 ر جو ندنشددلاو ۱ شاروم دوش واھ اد ود ) هیلیا

 ۱ اب نویامش یاععود هرزواكعا AY) ند ړل وا ز ومط و 4 همانا

 ۰ هردشلردن و 1 دما مدل هکب هے ورطب

 نکن ایفا یرفدلا رخ هدنفرط ماوس الاب هور نواه یا ود

 ِ هد رزوا 3
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 هرزوا قم رای رغ وا هن اسراو لر ےک ]۱0

 نیما هناسرت تقولوا لر هد رایدروک راوازس هریدکت هلا درط هرادکسا
 تابثاو ارجام لقن هدنسههجاوم كتاذ نانلوپ هداروش س ا الا تولواا
 هلل وا | زن ول ین ودح "هدر تیفیک رب هدا رک تیعچب لوا هدک دنا اعدم

 یهیضام لاوحا ید مکیآ ها رشت یجالک قاس نامه یذنفا تلا

 هرکص ندنوب قحا نالوا بولطم ( فلس اع هلی اافع ۱ هدف هن درک دن ۱

 ۰ یدردص وص یرابتخا كرهبد 0 یتکج هلک م زال قوا رددت هل ۱

 هرکص ندد دا رطیدرفال قو ییورس زار هل رب وب نیل لها ده

 رایدتنک بولیغاط هلیس همززمز ( ی رال سان اوت قدلا ) ۱
 جوا ناتاب هدنکوا شاطکشب ندنغیدلوا بلسنم تینا هیلکلاب .ندرمور ۱

 شراحالعو راباف مور نالوا م ریخسم نويلاق مات هیدوعس ولرابا 1

 ا ا و شورغررفرف هیهام ناب مور هدهسیا شعشلپ زا

 هد رددت یکیدلرو شورغ زو رجوا ردق هعساق دن حالم ناشل وات ی

 كنو ام یازد مرکض تیفک و و كج هاک هشورغ رزو اس رقت یرل

 یس هفناط ناو همش ندن و ۰ كحهدا تیاربس هذ راراماق رک

 عقاو هدن راتکلع هدفا هدرا هيا فرط ی هلغلوا عبات هننلود نینابلم

 رانا هلتهجو بوئلوب یرهرا هلرطسوت كنول هیسور هدنرانایصع نال
 یالود هلتهج یرلقدلوا شما ليم هتاصع عبطلاب قردشیلا هنایصع
 ندمالسالها قرهنلوا هظحالم ود رولوا ولټر ضم یرلمادعسا هدن وامه

 دب رکو  ندنلحاوس ماشلا رب و هبردنکسا ءان هنغجهلوا لسا کرادن ح

 شده رار حالم نالسم ندندولا وج نوز رطو ندنرلهطا سود

 هدانناو هلاظحالم كی مسموم هل درصناک حالم ندرلاروا هد هس) دن

 ۰ یدرو هنلوا تاقوا راما هدو

 كس و هعیس را نانلو هد فرصت تع كن ود هرتلکدا نامزو

 رومأم هفرطوا یلارنج ریلکنا نانلو هد فروق قرهلوا ظوحم ینایفط ی,
 ریازح و یعیدل وا رظتنم هندورو كن رکسعهرف و كنساغود رکنا نال

 دلها یراهننفس هعطق ترد كنسيلاها یس هر زج دن ولافک نده
2E 



1 دوع و و باعصا و
 یک با 1 10

 3 هارو

 ۶ ۷ ٠ رلیدتا عورش ههر واسم هاب با عج

 e تا4 منعا ۰ ید وح وه »كنار 1و

 نالوا فوفولا صفا هن رزوا كنو ۰ یدربورخ فوقو لها

 | همدا ز ند هسیک كی شب نوا یسب ونس دارا كنهناسرن یرایضمب
 لوشراق هبحاوم هلصف یک ا كنو هدنراکدید ردروهشم یکودا ش ن وا

 ۰ یدلدبا ےھفت ینیدلوا هد هبافک دح یداربا كنهناسرت ندنغیدل وا

 هنا سر اما لزوک اب es هنلاحر هارب یدنفا باهولادبع مالسالا

 لکد قو یدارا هدهجرد قجهسلوا اک هذبلج همزال تاب#* ضعب

 . ردل وقع ربع قلقو هدهحرد قوپسمات یلثم هل وب وریندنعض و كن هناسرت

 3 دە راح هب ولشالکا o كنو هتنلا هسا مالسالا میس ۰ یدا رل رقاب

 ا يشر ناعل قیاس هدک دلی ا ماراو حاحا ود ردمزال كلروک

 ۱ نزاع نالک مزال هرزوآ یمیدل وا rl یایضصتعع مدا یسبر نال

 اا ٠٠ ناار الاح نانلوب ییا ا باوا سوم
 رم هقاضم رقد یتفو هرثک فرابصم یدعش رلنا هکدنا رالبخا

 , نب یدبا رارو و باوجود نوسلناللوق ندنادوحوم ردراو

 رشا كئیشره ناه تقو ینیدنلوا بولطء اضت الا بسح رظذ عطف

 و را ود ولد تولد ا رکص زال وا نکع

 ۱ رویفل وا اعصا رلصا هک مدروک مدیشعا هعبظو یاشا هلبا راطخاو

 - ید هنلود راسبک نالک مزال یتیفیک راجان ردا هظحالم یراک

 ۱ یا تل نشپ ردل کدی دهم ها نایروما هناسرن « مدلیا
 مو هتتشب ندفدغلوا راستعا هعالک ود ردلکد زلب نشا رانا

 ۳ ۱ ینارطا ۳



> ۲۰۸ ۲ Rd 
  [ ۱هدهاشم تفلاح ا هدرا هطاو هدرللحاس یکجهدا رور هد زک دق

 هر یلاوحریاس لردبا تدالجو توطس زارا لاهما الو لامها الب یک یکیدلیا

 دنو ًارظن هنفیدلوا ندنساضتقا یتایلعت یهدند كغا تشهد لاصبا ید
 یسمالراتبحسس نداعود هدقدنل وادر هللا فنع هکلف یکیدردنوک هس را هطا

 جو جم

 موم سر سس rang me aS am میت

 وللشواو يکج هاک مزال یییکشو رق نامه كراندبا قنص یناصع هل و

 ل رند اذخاقرهلواربسا یرللایعو دالواو تعنغ لامیمایشاو لاوما كناصع ۲

 دعا و تاملعت ینوک یصنکیانوا كناضمر هکب هلاب ر هلناس یحهلاق هدنرالا ۲

 ۰ زدشل رد و 1

 ۲:3 جون وتو کو

 یاتود ینادوبق نوبامه ٌهنورطپ ندننکیدلروک تواخررثا هدکب هلا ر طقف |
 رکنل هدنکوا شاطکشب هنتیعم ندفرطو قرهنلبق نیم هنفلغوبشاب نوامه ١

 یهدنزاغویزکد هرقو نوبلاق هعطق یکیامانرفظ جرب و یر حاف نالوا زادنا |
 هناسرتو نیتفرف ه-عطفیکیا مان یرصث زوفو ترصن "هرغ ندرهننفسس | |

 تات زلال هغ كاد رببک هعلى شب امج هک ن تق رف 0 مات ر هظ رګ ؛ ندندوح وء ۱

 لیمکتو رر رګ هلیساطعا ها هدایز یرارکسع صقان ردقكييکيا لرلو |
 هدفدنلوا ضرع هلو امه روضح بیسشتلابهدنروشم سلحم یصوصخ قفل وا |

 كه و رطب نیتقرف یهدهناسسرت هارت ول نالوا ,دنهاک شب شافکشب ۷
 هداروا نکیالکد هدنماظن زونه یزاغو زکد هرف نکل رنوستک هلیفلغ وشاب ۱

 و سلردنوک تولو ردنفم اققب هنر كرنا لرد وک ا
 :ردشلدبا هلاوح هباشاب نادوبف یناحا یارجا هروک کا هلغلروب نامرفود |

 یاتودوربندنقورب ارز ۰ یدیا لکشم قلوب یصمک هسالوب یک هکوبلاح |
 قتعنص یللیهمک هدنسهرا مالسا لها بوللوا ره دا

 كالرترامو قاراباغو قلرودامرا هدنوامه یاعود ۰ یدیشلوا یک لورم |

 هلتهجیرلقدل وا فولأم هلباابرد رومارلمورو ۰ یدناضوفم هنسایاعر رهطا |
 تاموفو ضعب یرلارو نکل ۰ ربدبا قاق دنلاحر هارت هد رک روا 08

 ر ارب هلا هلج وب ۰ یدلب هلوا روما یابلوا مولعم هلجوک هش رزوا |
 ۰ یدباراو یناصقن قوج كب ید هجهراس تاص وصخ كنهناسرت |

 ناضنر هرزوا كعا قت یلاوعتاو هنا تالاب ی هناسرت اا 8
 یدسنفا تلاحو مالسالا حشو تعا ردص ینوک یحنزوقط نوا كف مش |



 ۰ ردشلروب هلاوح هاشاب لبعاعاا هیلا راشم ید یتی رومآم شیتفتو
 راضمر نویلاق ولقابق ریبک مان هب ر وصنم یعیدل وا راوس كن ادوبق شاتکب
 ورهشناح زکدقا بوقلاق ندنکوا شاطشب مدقم نوک یکيا ندش رش
 |[ ندنکیدمهک تسار هاغود بوراو هن راوص یسهطا زقاس ۰ یدیشلوا

 1 لکا هطاحا یراناص روق ابا ییفارطا هد ها شا تدوع هب : ورک

 ۱ ا ۱ رسا دکلک یرل ی اقشا هنسهدن ابالا هحرک | ۱ ا

 ا ا ندنسور ندنسهنوا داوا هنکتخارب اتو كت هدهسیا راشمامهلوا
 تودنا برفت ماشحا هدنرکدلک ردو هتساذخ یسهطا وللدم لردیا راسخ

 | هصک رایادابق روناوا ریبعت وللک و ک هلکمرب و هام زار هداوه

 ! هرزوا كمربک هينا یرفص كلرهدبا فوخ ندقفلوب دیک هرزوا لاح |
 ۱۳ رک دال را تکو هلو هدنرکهتشا. رابحا ئی ادو
 ۶ ا رارصا ود ردهدکفبک ردف هزاغو قرهنلو هدنتسوا نکلپ هسیا راو

 . ییک بوبلر وز یادوبف مزالم قصا وا دېش نادوبق هلیئباصا هلکرب نکیا
  رشزا ا ناملراناصروف بقعرد ۰ راتمردتا لاخدا متن ایل یرغص
 | راسادابق هدعلاراوب el یراق شتا ه ورګا هلا اوه نوغب وا

 نالا هدیک ندنراقدلوا شمامردنوک وریک یرلهک.لف بوّمیج هلحاس هلا ر هکلق

 شت آ هد رص یرلکدشود هنسیغپاقیرلشاب قرهلاق زسشابیرکسعقا ریبیمح
 توشد را هنفرط رام هیلاط یسحدرد قرهشواص یسهعطقج وا كن رقاق

 شم ۲ هزکد شی رلودنک لیلا رمز و ههیالما دغم اب ندفرط شاب یک

 . راشقک بولوا اوهر هدنابتلا كن هنانهج رلنالق ورکو
 الت !یمرلسا لها یراقدلوب هدزک د ردنا موجه هلارالدنص ایقْشا هداناوب

 بودبا عمحت رامور راسو یراسوقابدو ساباب كناسلک یهدلحاس ۰ رشتا

 ناب رپ و ناب رع ندمرلسا لها هلکعا مادعا یرانافیح هن هر ید رانا

 ۱ : ۰ ردزآكب ران رس روق بوحاق

 ارا لای رد هدفدل وا یعوعس كناشاب دیشر یظفاح والدم ته

 ۳ رو هلا م لتق یا ناو هدنحراخو هد ورد رتسانم

 ۱ ۰ ردشلیا ماقتا ذخا

 شاب نادویف ندسنفرط كایلع دیس هداز كبموت یادوبت .هلابر هدانئاوب

 ۵هلکسیا قرهلوا ملس»یسایامر ع وج كنم رلهطا دنوب هدنارب رعت نالوادراو

 ا تولوا ج ردنم یرلفدل وا شمامرد شات ی هکلف ییدردنوک



 ا ا ل صد هم نالوا ا ا ۱
 هدزافوب ندنفرطكناو هباشاب ناد ويف یرللیا نازک هم هدزکدقا موج

 «ردشف وا راعش او ریرحت هکب هنورطپ نال

 لد رک هن زا هذیفس راحت هعطق زکس نانلوا ریهح هدهناسرت الا هجورپ و |

 یی ادا یسکپ ندیلو بلک هدفا قرەنلوا بصذ غوبشاب نادوبق مهار |
 "هوق ند وام فرط هدلاح یرافدلوا فوت زادنا ر کن هداروا هرزواقلا |

 هعطف شب هرک و ندنکیدلک هلن روم هدارا ی ردن هدنفح یدیب كنه و

 چوا نوا سم هوا رستو زبه تسدرد لیونل ا کک راک |
 تشسانم قلوا ع وشاب هرلن و یر ندنافس ثاک, و هن راقحهلوا غلاب هبدعطق |

 راوس اک | نادوبف ےھاربا صیصخلاب نیتفرف مان ہلا ةیانع یتیم هنکیدلروک

 هلا حج ورخ ندزافو تولا هنتبعم قدیم همطو حب وا نواروک مو بولوا

 وک یعد كناضمر نوا یا قاتلا ها ود یهدسنلیع» ۵

 ۰ ردشلزاب یلاعنامرف هتسو
 ندرازالیهدهطلغ :هرزوا قلوا یرکسع یرح 4هروک ذم ناف کول

 ی کدر یاد ابقره هدفدراو هزاغو تارف نانلوا ر را نیا را

 الیتسسا هتراو هن رناکد کمک ۱ ها قلن نا یک
 یراقداو یقرهلباب هراب وکو هرلهب رف سد تارفن راس هقشب ندنراکک

 هغمتاص یک یرال ام یرلیش راسو یر ادو نویقو قواط
 ۰ :یدنل وا ناک “ا فما اعم یرلکدتا ارجا هراتحاصف یک ع و

 بول نم هتماقا هد هم وق هلا عفر یت راز وكن اشا ب ]خال اتق لالخ

 یسیت شایا ندرایشاب یوبف یربقاعتس رهشنارپ و یلوب نالوا لصم ند
 اا و:شلدنا ر تاب هنسهظفاح یروسو هیجوت هاغا لاا اتاق

 هدزافوب كنه رګ رک اسع الاب هجور ۰ یدنا شارب و ترازو هئسو

 الاحونالوا روهشم هلبا رادنفا هطب رو طض هلف وا عاقسا ی راتکرح هو

 اا شا ریهاپس اّشاس نانلو هد | اح یبا مور هلرتس , رومأم ایاعر شیتفت ۵

 ۱ ینلدنفاحزکد ق واو ییلفرصتم یتا یس اس هلا ترازو هسر دباغا در

 هراتحاصف هل وا هب ويح de رف ندراکو یسراو هزاغو ای سم هیچ ر

 شاردلوک صوف سما هنسودنک نوا ی هست مت لنت ر
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 دی كنابعش یاحا یارحا هلغلوا رداد اف .هینس دارا نوحما یبشلوا
 یرا هنغس راع لسم هدنناعت تداعسرد هلغغل وا هلا وح هباشاب نادوبف هدنشب

 هناسرت یرلنادوبق بولب هنلو هنیغس هعطقزکس كحهرب ولا هکنج هدنحا
 اهراس مزاولو تامهو بوط هرزوا كفک هننیعم نواه یافنود هلبلج
 ۱ ۰ ىدا شقل وا رادنا هنن راریهحت

 نالوا دراو نداشاب دیشروخ ۳ ا واب یناح هاب هدانا لوا هن

 ا اشا نادوبف رع نالوا رومأم هنسهظفاحم یبحاوس ندزا هدن ارب ر
 هللا یدنک ردنا هراق ندشاب ی هنفسكلکب یعیدلوا تیک از 4 راحل ا یدل

 هنسهراح یرادناهد هنیقس زار ضرعلایدلهلغلوا ج ردنم یکیدایا قارحا

 | كرادتهلیتقو اغودرواب هل يابه لاحرد هدهسیاشاروب نامرف وید زم” هقاب

 ا ا دا نادوبف بوواص ندنشاب یشیا هشب ام باب رولک مزال قفلوا
 ۱۱۱ یه كن نفسم راحت هعطق زکس رک ذلافلاس یخدوا ۰ یدشا هلاوح

 أ ۰ یدلیا رارکت یتسیدرفال
 اا ترا وی ر فرط لو اتتسا نود رک هداتاو
 ۱۳ د را اققا تف ید نوا هرجا سودر ها ایزو
 ریهجم ند فرط اشاب ىلع دج یسیلاو تام لا را شع شرک هن هب راح

 | بوط هلغفل و هدراوصوا یرهنیغس اود هعطق یکیا نوا نانلوا لاسراو

 | بارخ ییس هعطق ج وا بودا شت آ هنب رزوا یرادک ابقشا كرەلك هنسس

 ]| یرلیک نانلطقس نامه ایقشا ندنرلکدا هدد راسخ یلیخ جد یی رارکیدو

 ۱۳ تولا قمه :تراع لوا 4 رم یاس هلکتعا رارف كز ةد
 یسک برح هعطف زکس نوا اهد ندنفرط اشاب ىلع دح ۰ ردراشهروتک

 | ینیدلوا شفلو هرزوا قمیچ ندشامل هب ردنکساو شفلوا نیه
 ۱۳ ارج ی و توا هک هلا اوشا رکا ادد ید ندفرطرب و
 ضرعلایدل هدن اضمر لئاواهلغفل وا رب رحت ندنرافرط ریمزاو زقاسو سودر

 1 ود نالوا هدزاغوب نام شا یرل هغ س كنسیلاو صم هتشیا

 و شا را لا ااف نفند كلبا یراب نوع لمسنا :قاحا بوتج
 دب توق قوج هلا صیلع ندلع یعیدلوا یکب هل ادوہق بوراو ید

 الوا هرزوا رارق هدزاغو هحبج وم هلغلوا رداص نوامه طخ ود رولوا

 | نافس کمدننیعم كەلار نالوا هدزکدقا بوقیج جد یر هنیفس اغ ود
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 لر هیلبا تماقا هدندیلاب ناک هدننا طلاب كشدنفا فرام یفاب یک |
 ۰ یدلدبا اروم اه تست راد هللا یراوسرفن زویکیا ۱

 رمزا ریادهبنغامو تناها یرکدنا هنحاج هقوس تونا 6
 هیسو ر یرایضعب ندنراهنیفس دیدناب زا هدنارب رم نالوا دراو ندنسهدو و |

 یکج هلک مزالقفلواهلءاعم هنهدنتحرلنوب ندنرقدلوا هدکلیاداشک یسهریدناب ||

 هدریدقتیرلکدلیا تفلاحشو یعالقو ادتا راناصروف هلوقمو هلغغلوا لاّوس |ا

 رخاوا راد هنکح هلک مزال قلتوط هول قرانا اب ین ا

 ۰ یدیشاردنوک تایلعت هن رارومام ریازجو لحاوس هلطاب هدنابعش ||
 ه.. ردشملا یا نزحربخ یغیدل روا راتفرک هلا ایقشا تیام کک

 ضعب یدنفا دیعسددبس هداز ىج زاب نالوا یمال.رصم هنسوب که بوش ۱

 هدنابمش طساواو تکرح ندنداعسرد ًابک ار هب هنیفسر هدکلرب هلا حاج ||

 ایقشا هدنرفدراو هنساذخ یمهطا زفاس هلبا حب وارخ ندنزافو زکدقا

 یلوطانا یتفلخ یسهرناد هلبا یدنفاالم بوتوط یبیک لول یراناصروق |
 نالو هدیکو ۰ راشهروتوک هبهطا لوک رب ندنراهطا هدنوب هدنلجاس

 فالتا یتمادخ كندنفاالم بونود هرکصندک دا ماع لتقف یمالسا لهآ |

 نوک چاقرب توداافتخاو رارف هنحا قلنامروا هعدقا یمدآیکیا طةفراشلیا

 قرانا هننم هقب تمالس هلیارارف ندهطالوا ب و ق یی یلدا 2 6
 یتسهب زاحو هجوزو یا ابقسشا هصاک دیدناالم ۰ ردراششا ارجاملقن ۲

 مرح هدانا یراکدلیا مادعا هليا هصنکشا عاونا بور ونک هبیک لوا ||
 لصامللا ٠ رشک هدنک وا یزوکییب راناهنپ وضعو نی رله« كنسه راجو ||

 یتشعن كنیدنفاالمو رشتا مادعا یتسهلج هلبا رهصنکشا كدلک هرطاخ ||
 ریهشت قرهرردشالوط هدنسهرا رادطا نوک جاقرب هلبابلص هنکربد یک |

 . ردراشعا |

 نالوا شم | ناح هزفاسس قرهلبتر وق هلس رفترب ندنطلست اقشا هداننالوا

 ندزقاس راد هنلاوحا كنب رامرح رفنیدب هایی جاج رفن یعرکی ز و ||
 هم هبطع شورغ كس نوا هن راودنک ضرعلایدل تارب زی نالوادراو

 ترضح راثد جحارم راکفا تیفیکو ۰ یدسنلوا لابسراو ناسحا |

 هلا یاد وف نوامش “هلا ر الاب هج ور ندنعیدنف وط هداب زك ماقال | 1

 لرادناهد هنیفس زار نوحنا كلردنوک هنتیعم اعود نانلوا جا ۰ رک دقا | ۷



 را a نیر لب ۳ اینا IL هسل | شفلوا ا لربح

 ضراعم یرلیصعب نت رینکت ایهشساو یعیدنل وا طےہص تیلو ن یک

 کی ناک یرلکدتا راستحا هنذخا بوط ندهعلق بوريك هن زفروک

 ۰ یدلروص یر ندراضح و ۰ یدنلوا ناب
 ندربدن سک ره ندنغیدلوا مولعم یناصقن هلتهح ره كنه رفس ا

  یدنفاباهولادبع مالسالا ج نکیا ب رک نش رن ی رل وارو رح

 | كزندا ترشابم هتواقش هنوک و ردیلمامر و نامزو ناما قترا هرارفاکو

 یهلت-عو بود ردعورشم كعا فالتا یتناشلث نوحما حالصا یل

 | نوعا رهدنو ره ییابقشا هسیا هرک اذم ددص ۰ یدتا لیصفت زاردو رود

 نره ) ۰ یداترابع ندکفشود یتسهراچ یکرادت كیابسا نالک مزال
 ۱ یعیدلوا" تب ندددص یدنفا دقو ) دراد یامز دنکنرهو قو

 كن اقشا هصبجوم هش رش یاونف نالپ ر و مدنفا توا اباوج اک | هلتهج

 ۱ یرلل دا ریسا رب ار هلیا یرلایع و دالوا درهلک مزال یراهب ر هللا تدش

  یدلزا هفرطره هخدقم یملوا تینغ لام هرکسع كن راایشاو لاوماو

 ناشي رب زارب د ندنفرط راضح ضعب هدعب ۰ یدلردشک كر هلبند

 ۱ ۰ یدنلپ وس را زوس
 هسراردا بیست دوا نوستا هر اخ هلبااشاب دیشروخ كن هنادوبق تیاهن

  قاصتا هنوباعه یاغتود بولک هلبا كاکفنا ندنلحاوس هز و رپ هدلاح لوا
 ۰. یدلر و رارق ودنوسلبا

 رادرهم هداناو هقشب ندرل هباط نانلوا اشنا هدنفارطا رهناک وراب هحدقا

 | هنساشنا هیاطرر یلپ وطیتلا هن رب هشاشو نوا هننروب دیعرک و ید هنن روپ

 | بشانم كنجا زاغوب هرزوا قلوا عام دنا و ھو یدل
  هدنسسلبق یل ؤط انا هلسعفلوا بیس یساشنا رل هياط ید هدنرللحت

 ددسارط هدنسیف یبا مورو هد دور یورسو هدلح مان یورپ لافچ
 اب رب هدضوم روللوا یبعت قلموق هدنناقل .هطلاب و هدنکو ا.ییسیلاب اقش
 ما ابامخ هه دا کا هدر مرکب نابم بش نوا یساشنا
 | فسا ندملا وم هداننا 9 ید اج وق خاص ندرابشاب وپ ۰ یدلزاب
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 هلرانو قرهآفوط یرناصروف مور ناروی ندنیهرا یا
 دلرهزو یرد۶ش دولا ندرنانا هز یل ی دن رووا

 ۰ ردششودرپسا هنلا بقا ییک و شلغوب ییگ یښقاب ۰ ردشیقچ هبهرف
 یسهحاسمو یدیسا وا قلعت هاشاب خاص مظعا ردص كنسهدو و هغر رک |

 ۰ یدیا قو هابتشا هدنکح هلبسک یثاب هنرزوا

 هدننارب رحت نالوادراو ندبفرط كيیلع هادو هدازح وصن هداتنا لوا
 ندنحارخا كنوامه یاعود هلغلوا علاش یداسف كرامو ر هدزکدقا

 ریسک یراناصروف نالوا هدکعا ضرعت ههمالما براک نا لا

 تب وقت هراهننفس قرفتم یفنددلوا شهردنوک هرللحم نالک مزال نوجما ااو

 هلبا هریخذو نیتفرفو نویلاق هعطق یتلا شبهلاح هنتيعم هرزوا كمرپ و
 كج هلب ردنوک هلا هربخذو یسلردنوک توراب لی راو للازو لقاال رار

 شيق امدتمو یغنیدنلو ندلاح ةمزال یسمالردنوک اهنتو كت كن رلیک راحت

 نابعش قحا ندرلیکكلکب هعطق ج وا نالوا شلردنوک هفرطلوا هدنسانا
 قب رب مان رفظ سنو یرح رایط بوراو هنیفس یغیدلوا بک ار كن ادوبق

 هزکدقا كناعود ندندامعسردو یرلفدلوا ناشی و بئاغ نالا لر هدیفس

 ندنغیدلوا یلک داف هدنفرطره كزکدقاو یعیدلوا بحاو یارخا

 هزورپ و هخراب و هچناموف هلب | رادنکت كفن قفوا هل وب كنسودنک
 قرفتم نانلو هدراوصوا یتبم هنفیدلوا اس ندروذح یتماقاهد-نلحا وس

 ردشه و ج ردم یکیدلک مزال یتعزع هنفرط هروم هللا بلج هنن ابیرلیک

 ینوک هبنشحص+ یحزوفط نوا كنابعش یار رو كکب هادوسبف

 لاوحاو ۰ یدنوقوا هداروش سلح نانلوا دقع هدنغانوق مالسالامجش

 هدنسهرا رلهطا یرلناص روقایقشا هکملب وش ۰ یدنلی وس یلاجا كنهرمّضاح

 ین اعلرمزاو ید رحم قرط هلا راذک و تشک هد راوص هطا هحزو یتحو

 یس هنس راح لس هعطق ترد یجرکن ردق 4 یدعم برک ای زافو

 یسایامر ماسیسو یکدرک هنلاح هرصاح زفاسو یرلکدلیا بصغ و ذخا

 شعا سبح یهدو و هلا مادعا یعالسا لها زار نانل و هداروا و نایصع

 تبارمس هده رافرط یراهطا دنج و قلاوا تواعشو دایسفو یرافدل وا

 را هعطق شب نالوا هرز وا كلک هل یس هلوج رصمو یعیدل وا شتا

 كنب راناصروف اقشا یتسیک هن ایلاس هعطقرب كسودرو یی را هنیفس مالسا



 رواه لار نامه اعودر ترابع ندنرهفس قیر هعطقحواو

 ۰ یدنلق ریست هداج دیفسرح زافو هلیفلغوبشاب كیبع دیس ینادوبف

 ایل هج ربا عقاو هدنزفر وک ضراعم ینوک یحندردنوا كنابعش هکوبلاح
 یسهکش ز ونا هعطقرپ نانلو هداروا بولک یرلناصروق مور هعطقترد

 : 8 كنسهعلف ضراعم یهدنرز وا هطا نالوا هدنن و رد زفر وک و راشلا

 رالرت و غاب کهدرالحاس وشراق امناد یجدرلنا بولوا یرفن شبج وا هلبما

 هدناب زا هلفع و یلاخ هعلق ندنرلفدلوا ندهلوقم ردنا ثالربحر هزترجا
 وک ذمو راشعا لیمح و لقت هنن رنک یني راپ وط هلا لوخد هب هعلق ابات یب

 . ۰ یدل رشفیک بوغارب آب ندنفیدلوا لام یراحت مور هکهت
 تولوا رومأم هنسسهظفاحم یعاط اباب نامه قحلوا دراو هتداعسرد رخ و

 یسبلاو یلوطانا نانلوا رارما هندناح یلیا مور هلبادورو هرادکسا هداننا وب

 .هنسهظفاح كسلاوح نالوا ردقه هتفرع هد وراو هدابا هجا اشاب رکب وبا

 ال ندنه وح و دابا هجا ردقەنلوصو كناو یدنل وا لاععتسا یوا

 رح باحصا كهوجو راسو كناغا نطصم یلغوا هسوکو اغا نايلس

 هد مدودح من لدودح بنش توراو هنو رط ضراسعم هلا برضو

 دل ردنوک فد رشا نوعا یرللبا |رجا یتکرحو تمدخ قبال هغلنالسم

 0 یزفروک ضرادعم اهر سس ید كناشاب مار ندا تره هزاغ وب و

 دتا طل ر هر وص نسحر هلا قیقع ییلاوحا ثكفرط وا هلادور و

 ۰ یدنلبق راعشا دود نکا هندن اخ رهشیکب ةراص

 س نشا هدو ورب قسد راق هل 9 هدب وغار هنلا لر ر جاقر یهعلقر

 ۱ یروصف لوب ی كن رم اف یساغ وا ر هوا اک

 ۱ یح وبلاق ردقزویکیا نالوا تولط» ندنسلاوح و هغر هک هل وس

 یکیا هدنس هلکسدا موقهاق هد رف دنم زابا هر زوا كلردن وک هل داعسرد

 .قلاوبا هدنراقدلربا ليم یمرکی ندنا ۰ شفلوا باکرا هراهمریدکچ
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 لباق ا ربخذو هینافاخ عالق هګو نالوا ر وضح هلا ایاهر تاصع اما |
 ةهاور هلل وا ردلجام رمض یرضاح لاح كن هناطاس ر ازج نایلوا ۱
 یکنج تلودو هکمدلاق ۰ رولب هلبغار لصت هدلاحو رانا هللا هیعطق ریغ

 مزال رت وسلاق لوس هل وا اکو ردیسه راح دندناب زاو ناصروف دیو

 اعود هحیا یک هب ولاحو :a قبر و تورفو نیتفرف قحا بویلک

 جواو ولفابق ردق هعطف یمر کی یلامت ہلا دم هن هدنروصو ردیفاک

 زکد هرق هلا ریه هدرلنا اضتقالایدل بولاق یمهنیفس هرص ول رانا

 راضح هلا ةیماقا لدا نانلوا داربا هدلوو ررر
 هرکصندکدلرب و رارف هکلردنوک اغ ود هزکدقا تیابن قرهنلوامازلا سلح

 قفل وا تکرح هدلو هلو لاخدا هسلح رانادوبف نالوا بلح ندهناس 7

 والدم الوا هلا روم ندزاغوب هکر د دید هدقدل وا لا ۇس یکج هاک مزال

 ندنرازاغو سودرو ماسبسو زفاس هلیلحاس یلوطاناو قرءریبص ین حس هطا 1

 هنن رزوا رئاصروف ناشلا رخو نانلوا یداصت هدهار یاننآ هلنا رور

 هرکص ندقدنلوا لاصعسا یرتیناو تالس تلمس یک را
 هرزوا حورشم لاونم جد یینما كفرطوا تولیک < هذتهح یلیا مور

 شلخارب :یراهربخذ كرلع راسو كروم دانا ی ۱ 8
 یاعود رانا هد ها عوعس یتژک كنب راهننفتس مور هکیدلاق ۰ دولوا

 ولمادل وف و فیفخ طعف را نره هل هب راح هنایهخ هل را هتنفتس نو "

 ضعب هلا تکرح لاحرد هروک هراوصو هاوه ضعب ندنراقدلوا ۳9

 ید كش رلیک راقاحوا طقف ۰ رارولپب هدنا را بخو ررضعاتشا هرم
 ندسودروهب ردنکسا و ندنراقاحوا برغ ردراو یراتراهم هدراشیا ولردو

 دسالوا بلج یراهنکت ناسروق كفت قفوا هنتیعم نوامه یاعود ید

 ۰ رولوا بجوم یهدناف یلکو بسانم

 هدارا هلبا ضرع سلح رارقو یدارب و مادتخ هسلحم هتروصوب هتشیا
 شودر و وک یک درد نوا كنابعشو ۰ یدادا لاصعسا یو

 یا ود یرهنیفس كفتقفوا ردق یکیدلیهدبا كرادت هکب فسو یف

 راکبیرلفاح وا برغو هنسیلاو مصم یمادرفو یسمردنوک هننیعم ن وباب
 تلذک هلا یه یر هنیفس كنج ردق یراکدروک سان ید هت ر ۱

 ۰ یدلزاب رب همهاس ما نوعا یر لهر دن وک هنابعم نوامهیاعو



 ےكردنوک ارب کلا بولوا هدقفل وابلط رخ دو تامسندنفرطزوم رغا

 1 ا رو ندنفرطهروم هيلع ءان ۰ ردرذعتم ینلردنوک ار و رع

 وحا یمودرا هاب هحدقم هرزوایفیدل وا دافتسم ندرارضح و تانالعا

 شلوا نادل تباصا یذخا ندنفرط هروم لراخذ نالوا شلردنوک |

 راناصروق ایقشا لاح هم دادما هلا تامععو هربخذ هرلنوب دعب اف ارب ز

 ردطونم هلاصحسا شتبنما كس رو زکدقا ها لاصتساو رسک

 , هنفیدلوا انا یساردشرا رکسع هلبا رهننفس ندنفرط یسیلا و هروم

 د كناشاب مار هعشبپ ندقدنلوا ثبت هنعج رکشع ماطر هده ردا

 دلیاتکر حندنلح هرزوا كيك يورط اک 1 رب هد وقیح 4یلوساک

 ل وطانا نوجا یفرط هروم بویلوا یفاک رنو نکل ۰ یدلک یربخ
 ۱۳ ارال لارا رسم ار ندنرلاخ نالوا تاشو تعش

 رکسع نانلوا بارت PB ږردلوا راک رد ہرطا هدهب رګ قرط

 ۱ ۱ اج ہنس ندنحارخا هزکدقآ كنوامه یاعود قترا ۰ ی

 ۱ ۶ و تکرحر ندنفرط :ولهبیسور هک داش راضح ضعب هدک دلبند قو

 اعود ود زالوا بسانم یسافل و هدو امسا كنا ود دسیا رولو

 وقح یتارکاذم كنسهرغنوق هنایو هکوبلاح ۰ رلیدغا زر وجت ینجارخا
 هباغع كلام هقشد ندفدلوا یتتبم هنساسا یتبنوصم كنکلامو تیک اح

 رود ای تسواو هرتاکنا صوصلنا علعو اب وروا لود ضعب یتیمامت
 احا مو تالاکم یسرغنوف هنایو راد اک و یقرهلوا ما ریلمتیاغپ هدندنع

 ۱ دو درهع هدعلود ارظن اسکن شک رازوس لب هدنساتا

 وا قحهنلوا طلست ةتغب ندنفرط ول هبسور نک رروط بودا تیامر

 ها راکرد یراکچهدنا ماف هنهیلع كنا لاحرد اب وروا ٌهميخت لود

 دنفرط هبسور هک دباش بولوا یعولعم كنالکو صاوخ قحا یرلاروب
 رسا وللثمو ود رولک روتف هنربغ كقاخ ود شما قو وقزوقرب

 | یسلخت راضح هلیدرس هلدا رکید بویلروک بسانم یساشفا هدسلحم

 د هدنزاغو زکد هرق هکریدد تاذ جاقر ندالک و صاوخ نوا

 دن عرب هرلماکشسا نالوا دوحوم هدر قلل راقبج رکسع ندنفرط

 هدلاح ییدعت نکل رولو روط هدیظفح لاحو رولیر و تب وقت

 قاب هنساضعتقا هدورلیا ۰ ردلجا مارب وب رویلسالک | تی روبجرب



 كلاوش ید سابا رفن یتلا نالیدیآ سبح هلکء اقفحم ی راداسف هداننا

 رایدنلوا مادعا هدنس هفلتخ عفاوم تالوبناتسا ین وک یجشب
 هغان وفر هدن را وح هراس ندنغان وو یهدرانف هګدوا بول و یسهدو وقالفا :

 یللاو لابعو دالوا ینوک یجندب كلا وش ك تلرکسا نالوا شلدیا لقت
 یرخ یتاقو بویمک قوحیسهرا و یدنلوا ا N رصيف هلا یعابنا ر

 اوت د ندناقلعتم یرالغوا زود لوتتمو ندنسهمناط لو ت ق ىدنلا 1

 :ارهوح هلیمدار كنا امدقم ینبم هنفلعت نالوا راکرد هناجر ناود

 و سم كلا وش دوا هلغلت وط یغیدلوا شاثا افخا هدنسهنا
 ۰ یدنلیق ماد

 یهدنراوجو لوناتسا هدب کش ا نانلوا ارحا هدن راح هلهج و ۱

 تویلیا دشت ینایغط كنسابامر راهطاو هروم هديا لا دی دم یردور

 یرلک دعا ۱ ید رانا ندنخدل وا قوح جد کا یرام

 . یدرویلاق رلتحاش
 ډک هب رڪ لاوحا ۳

 1 هدرا ه علق ن راو اناو نو ومو نورف عقاو هدنسهر زج مین هروم

 شل هک هلق رطرب هب اشا دیشروخ یرکسعرس هبناب ندن لق رطیلاها نالوا

 و تام و اود ندنفرط یسیلاو هرومو رارضتو مالعا نالو
 هجاماچ ندندناح ریمزاو تاضورعم نالوا شاردنوک راد هنبلط هریخذ

 اد كرتا روف دیس رع را تیام داف یک
 طلست ةن راع مالسا لها هلا راذکو تشک هدنسنلاوحوهدنک وا یسهلآ
 كاش رضحو مالعا نالوا شلردنوک زیاد رکا را ۷
 هدنر وی ساح نانلوا دفع هدنغان وف مالس لا ج یو ےک ن ن

 نوجا فرط ره هللا رادتا هنسیلاجا ناب كنەرضاح لاوحا هعلاطملادع

 كنسيلاو هروم هدش قرهشوا ع ورش نرود نا م

 ندکنشفهتسد كب یللا هلب راپ وط یراوس هعطف یکیا یکیدلیا اهنایتس

 ۰ یدلردوک ار هلبسح قلوا د وبر د زای

 ۰ رد هرزوا كلردوک د یسقاب بولی رد وک یکس نوا كرلکش

۳ 



 ۱ ا E a رک هد مر ینیدنلوا مادعا رشفا رر

 وا لتف هدناصمر طسا وا ردا ققع یییدل وا لح دم هادا كم ور

 رروطهزکنوک هناهدیدت شبایقوبنایتسرخ نکیا رولیردن وک هننادیم رک
 وا دوهعد هدب راند هلا ادو وه قبر س راح مهنانل و هداروا ود

 9 رولا اما یداسف

 ر اوز ها لوا قارا وا » ندلسف وه
 اوح لوا شاب ڪڪ ولبر نالو هدنتم دخ كنافا طصم

 او مور جوا هللا قباق قفوا ر هدایل فصن نکردا هظفاحم ییلحاوس

 | قاف هدکدروک ییرلفدل وا هرزوا ق واش هنلحاس نم بولک كنرف

 رکی زو زکس هدننع ابار كن رحتو شعتوط یرلنا بوراو هن رارزوا
 شا فح یرافدلواشلک ندنراهطا هششش و ماسیس هیا بوتکم هعطق

 ۱ نالوا توا هدنسخمب هدک دلردخا هجر یزار كرات وکم

 الفو نیس هلک بولا بیرقنر ییهگا نوفدم دوخای نیسهردنوک بی رقنرپ

 دهفلاس مایا د هدنسیضهب بولوا تاصوصخ یک نسهردنوک *یبش

 اکهنک كردبا توادع هن ر رب هلتهح یفیدلاق تدوم هد نن زلم مز

 :ا یدلوا سکعرب ما ید یدلیا بیدأتو لر یرب ها ندنرقدلوا

 8 كن رب رب قرهلوا بولم یرلتجممو قرهیلاق یافتا هلی رب رب
 رسردح ردمز نارود دعب ایف دنا مک یز افتاو توخازب وراردهدککود

 رواک هفرطوب زسر وا هح ین راکتا ولرک كراکر بونلکا هدرلاروا

 ا هركطو هن زک جوک كرنا هزب هرکص ندن و نسهلوا تسب رس

 ۱ ا نم هیهسملاطم ںیم اغاهدد هلخلوا رر تاهرت یک زسردیک

 ندرادکسا رنو ۰ شمردنوک رب یعور رفن چ وا هليا سبح هداروا
 اذح كت راک نابنسرخ یهدنک وا هطلغ نکیا رولپ روک هلوباتسا

 ربع كن راشادرف یتلم مور یقوب نایتسرخ یس رب ندنرلجما هدن رکدلک
 کیص ندنو زسردبا ههبش هن اهد زسرروط بوفروف 4 یقو رکچ

 ج e ردزیدراب یراتلود نایتسرخو ردمزب نارود



 هبیدنفا تلاخ هنسیا یمغلوب هدننطاس برف کا هالا مایا هل ون یا |
 هدکنوشود یتسهراج یمالجا هفرطرب هن ندنفیدل وا نورد ناخ *یداب ۱

 . ىدا |
 یس ەتشنا كنندنفا هللادبع Ne اشا ىلع یلردنب قیاس ردص ا

 یدنفا تباث لس ند راد وب ق ماظع یارزوو ندنلود لاحر نالوا |

 ضعب راد تلا ندنو و شما لابقتسا ینا بودیک ورلبا قانوق یکیا رب |
 رازاب یعتلا یری كاع ش ییبه هنک ودا شعا حر تاص وصخ ۱

 تلاح هنسک مان دچا یلاشاب و نن ه هقوتیعد یدنفا تباث ینوکیستریا |

 ناو هدنکوا یاخ یچلبا یشات نسنملوا شوم زو ۱

 مدآر نانلوا ماهتا هبا یلراص» ندنابشب ورد یارفف ی

 * تی ما
 فب رش یمودحمو یبرح یدنفا هللادبع هداز یرد ینوک یلاص یمادرف ۱
 یسهتشنا رکیدو هاسینغم نالوا یتا را هدکلر ها يک 6
 یدنفا هللادبعو هعلاضم كب یجر هداز ك سکرچ ندنراولهاب لوباتسا |

 نوتلوالقن هجر نده رود دک لوا یر هوا ا ۱
 حر ادبع دیس هدا ز آلم میلس یوهسور ندا طبص یی ولوم هنردا هدعب ۱

 ۰ ریدنلوا قث هدیمزا یدنفا ۱

 یناهذا كنساباعر یلاوح لوا لردیک هنن یلویخا ندنفرط زورووا ||

 ساباپ یکیا نالبئوط هدنسهب رق ےک را هلبا ساباپ رب ناشیلاچ هلالخا |
 ا6 یک دولارا یر وک یزونط تتار لغو شل ردنوک ولوباتسا ]

 رایدل دبا بلص هد هبارط یرکیدو هدب وک یکی یر رکیدو ۱

 دادفب امدقم بولوا یردارب كناشاپ دیعس لوتقم یسیلاو دادغب اقا |
 تب ون ود ك قداص نالوا ش هيج نددادفب هلتروص ناصع هنسالاو 1

 یلاع ما اب نوجا یلج هتداعسرد ندنفیدلوا شک همورضرا قرهشالوط ۱
 هنن راشیا دادغب هدندورو هن داعسرد هک داش هد ةا شلردنوک یصاخر |

 هلیسهظخالم رریچاف زوسرب ندنزغا هدنفح یدنفا تلاح نالوا یسهلخادم |
 ردوا مادعا هدهار لالخ بج وم اع ےما نالی ردنوکارخۇھ 1 1

 هلوبناتسما ندنفرط زکدقا نوما كيرحت ینسایاعر یسیلاوحو لوبناتسا ||
 هدرالحم نالوا مور مج هدنجا زاغوب راسوساح نالوا شم هلا هدب ولک |



 ا نسودنک قرلوا راجود هبهشیدناو فوخ اتا نافع ندنفیدلوا
 | ندا تبحاصمو تاقالم هلا یهاشداب نیب رقم اعا هل دصمم كمردتا

 1 هلاماس لاصبا هالاب ملام هسیا یتاک رابنا ۰ یدیشعا افلا رلزوس زار هشناک

 طی را هلوقم لاجو لاج قلعتم هرابنا هلتهج یغیدلوا ندا ِ كجەرح شيا

 هن رر یاس یرواک یدنوط یابند یداسف را ان هاشور و

 ,a رزوس وللو ردو یتفیقح كن هماکنهو و ردوش ۳ كنا یدناق

 9 هدنبسهکنسا ر زوا یورک یلاص یهجوا نوا كنا بععرد

 3 ۰ یدنلف

 وا مانا قبسا نالوا یهیزج تبسانم باشا یلع یلردنپ نوک لوا هم
 1 نده رود *یلاومو یدنفا نسح ندنس ردم یداماد یدنفا لماک یرارهش

 1 كنندنفا لیلخو ندا حوزت ییسهع ر دغا تالا دنس یکلوا ن کیا

 1 .قیسا ردص و یدنفا لیعاسا هداز نام نالا یسهات ۳ رج مررتیهسم

 | هلتهج یغیدلوا یزربهرپ هناسل بولوا اک م ڭكناشا ىلع جالا
 ا را یدنفا رع ندناکجاوخ ناربجاق زوس ندنضآ راد هب هعولطم تلاح
 1 ۰ رایدنل وا ق ندر

 ٤ ا هریکبرع نالوا یتکلم خد انا نا زکذلافلاس هرکص زور دنچ
 ئ , هعلف صراق هلترازو هر هنسهدهع اغا نامع ا ردشغ وا

 ۰ ردشغلیف هبحوت

 سا هوا لوص ولا ېدل هشېن هدانناو اشاب نیسح نالوا یظفاح شا

 ۱ سو مادعا یاشاب ىلع لس هجوم یلام نامرف نالوا شلشا
 ا بلص یایامر نالوا یحاص زوس رفن شب هلا یدیلوبهرتم
 ۱ ۰ رد شمالشاب هنکم مش ود ی یییراحالس

  ندنیحشم كندنفا هللادبع هداز یردو ندنرادص كناشاب دیشروخ

 > وش تقولوا یعیدل وا ندنراثآ نا الا كن دنفا تلاح یرالاصفنا

 اشاپ دیشروخ هکیدلاق رایدشراب هلا اشا دیشروخ ارخّوم ۰ یدیشلوب
 ح یتیدنلو دیعب ندتنطلس زكرم تولوا یرکسع مس هاب هذه ةلاطلا

 لوا فن تقولوا یدنفا هللادبع اما یدبا لابلا مزتسم یدنفا تلاح

 و ردننهناصخاتم یدک هک بوک هدافتسزد هلا قالطا هدمب
 وا تساقا هدنسهناخ یغیدلوا شعا ان ًاددح هدنغاب سنوت هدرادکسا

 4 ید



 لس یسیلاو هرتسلس ۰ رلشاتوط هددارخ زاره نکردک هنادغب بو
 هلا قاروا ضعب نانلو هدنناب ییسودنک و مادعا ینقیفر كنیشاب هطوا اشا

 قفل ایرثا رب وتکم لوصولایدا ندششیدلوا عا لاسرا کک
 99 كنابعش یشاب توی الا یشرب ندنهدل وا شلزاب زر

 ۰ یدنلوا باص هدننرو یدنقا هدن وک دوانرا ینوک
 الا ندیدم زا ا وب نانل وا ارجا هنب رزوا ینایصع كراهور ||

 نالوا قارص هدلوسناتسا كناس اب ىلع یلنلد هم نالوا روصح هد

 وا كنابعش ییالوط ندببسر نابلوا مولعم جد ییمرا مان رابصخ | 1

 وفع قاشا ا وک ۰۰ یدنلواتلص هدنکوا كنسوق نا اوت

 اوو شو دا فضلا رب هرافرط ضعب نوا كرد یالطاو

 ۰ یدل مادعا هدنک وا اک هدلا و لذ ید 3 ۱

 هدلاو تلذک ید اغا دیشر یسهدو و یسهطا هردنا اقاس هرکص نوکر

 هکهل وش ۰ ردمولعم یبس كنو ۰ ردشغلوا مادعا هدنکوا یسوبق یا :

 كناشا زب زع تدهرب ملت بولوا یلناق یلدر لصالا یرهش افا دیشر

 مصخ كندشا تلاح هدشافو كناو شفلو هدنمدخ قلبشاب یک وتو

 نسج هلا باشا هکب نجرادبع یرظان هنا مض لوقت نالوا ی

 یغل هدو و یسهنس شب زوتوا كنسهطا هردنا هلدتمه كناو شه ازاف نهج

 هدنلئاوا یسهنس یتلا زوئوا هرکص ندکدتا لکا یتتدم بودک قره

 یدنفا تلاح ۰ یدا شه و هرزوا اونا هدنسهناح كلر هلوتاتس

 ندنفیدل وا شمامهدبا ردص نشت یک یرک رهاظ هلا مادعا ییسیدنفا كن

 ۰ ردشمردنا مادعا ود شمرودا داسف ا وک جد یهرا#

 ردعدا چکر دیشرو هیدنفا تلاح یر ندتج رم باصعا هکر د وره

 هب رس هد وهعم روط یدنفا تلاعهدک دید هسنل وا يدا هلهجو هقشب رب

 لقا تروا نوا لف نامزره هانک لق یراشتنا قرا ۶ کک

 ۰ ردشمر ولاتریح هراتدیشدا هلکمر و باوح ود یللو هدهرا ید

 اغا نام یرظان هناخ وط قباسو یییما همام ی قیسا ندوات ق

 دی توابع داناو نالوط نایب ضیا شرا ی
 بوردنود يدا یکیدلیا تینا بلس هيا یدنفا تلاح توش

 ی رشم یاضتعم كلبا راتفرک همادرب هلدغایا ودنک راکماصا قرهردشالر
 سس
 و رخ



 شب راو ا ن ۳ رشت اب ااو ا

 ۳۵ )هدر ز یروص ۰ یدلزاب فی رشما اباطخ ہرلاغا یاب جهربخو
 ۱ ۰ رونلوا داربا هلیقر
 هحابطو كنفت ندنغیدلوا شغالحالس هرکرب قلخ لوساتما نکل

 24 حالسس هدنحما لوبناتسا هرکص یارب بم هتفیدلوا كرسکا ابعاد

 ¢ ا سیح اهلست هراطباض هسیارولوا راناتا هن كرهلبدبا غاسپ ایعطق

 ۰ ردیف وا صا

 داعصا جده رکص هد دسیا شلدبا غاسب یدعتو ضرعت هاباعر هلمجول واو

 | نالوا یسارجام ندیکسا قرهلوا یراب یاضر فالخ یربیذععب ندضاضا

 ردراشماسلوا یلاخ ندمادعاو ماسهتا هلبا بي رقت رر یراهرج ییوصن

 دنوم یرلیضب هدنسهرا تاعوقو قج هنلوا نایب هلیسهرمص هدرب ز £ دت

۰ 

 , . ۰ ردعجهللوا نایمرد هرزوا قلوا تربع

 كنح وعناز یساتسلک یسه رف ه روح عبا اصف شرط ناش هداشاو

 وکدزاش ندهرکص هلغعاغ وب هداروا یا سا بانک یلایعو دال وا و

 هعفوو و شات وط رار هلا یری شاب هچوقرفت تردو یرلتویسد هروحو

 ندنکل وا هلغلوا لیلد هنغدل وا یرهداسف تاکرادت هدفرطره هل رامورچد

 ۰ ردشلدا ماجا هنا رس : هداب ز

 و مادعا هلکع | قف یداسف كنس هشدال و نوا هدانا و دن

 راو یرفدنلو یئاب داسف كنابامر ضعب هدنساضف یرصقیسورو

 دح دل وا زم رفش دوم ردق هن و ید نوا هب باحر كن رت سایت یه 8

 +۱ یسهلج هلغغلوا یرتح یراقدلوا شعا ر رګ ود زکسفلو لفاق

 ۰ یدیا شه وا رما یرلازج بیترت هلبا تفرکو
 .هلعف یی هیظع ٌهفارط یرلکدتسیا كا عاقا هدلوبناتسا كن رناخ مور

 یتیدلوا شهردن وک ثلا د ويعد ید و و نادقل هرز وا ام )وفا

 دام یلاع] هنع هد هسیا رشک هلوباتسا قفرر هللا یسیشاب هطوا ی ےکنفت

 ادعا فرط فرط قرهنلو یرهلاب رلدس هلوقموا بور و هتشررس
 ندل وبناتسسا هلبا هرکشم نچ ید یسیکیا یک ینیدنالداب هعغلوا

 بودا 0



 رفص راس هصسافتم ( ارافک ارجافالا اودلیالو ) رانالغوا نادان | ۱

 هعج یهکیا كنابعش كلرهریدکرب هنب راشاب حد یی راقحوج بتکم یک و ۱

 ضع و موج هنن راهلح ناینسرخ تالوبناتتسا بولوا اط جاقر ینوک ۱

 بوصاب یتساسیاک و سیف یرک | یقاطر یتحو تراسح هحرج یایامر |

 زجاع ندعفد ینارفن قللوق ۰ رایدلیا تراغ یتسهراس یایشاو هو وا ۱

 هزوکو قي رفت هلجوک رکسع لوا هلکمشرپا یساغا یرکی هله بولوا |
 ۰ یدلیهدیا كيکف ندنرللا بی رقترب یایشا فلانم دحاو نان روک |

 یتسهلح یتهرایراکدیدرونچ هدنب رق یلغوا كب یقاط هقشب رب نوکیستربا |
 یریغص و ریبک ردقزکس ةياور یلع ندنفیدلوا حالس هدنراکوب بوصاب |
 هلاصیب وطو ۰ یدلوا لاله بویم وچ یسیکیا هلباحرج ابی |
 هدنلغوا كب كلذ ارا لوا هرکصندنو ۰ یدلیاالب عفد هلجوک یغالوف |

 نوک جاقرپ ناطباض ءان هنن راتروشم یرلکچمهدبا یدعت هنب رناکد جرفا ||

 ضعب هدراقاقزو وشراح هدماباو ۰ رایدلیا تقد ه هظفاحم ییلاوح لوا أ

 ندنروا یرراسو ۰ یدلوا رون روک ردان كيابامر هقشب ندراید وم رتفا ۱

 یثان ندنرللوا نمهدیا بسکرب مه هدهستیچ یسارقف كبو نمهقیچ |
 ضعب ۰ رایدلوا حاتح ههرابات هلا اوزلا حالعم و حام هدنرهناخ یژنک |

 لاسرا توعال توق ناو نالوا یحاص تسود ندمالسا لهآ ۱

 تد >>.
 یروق ) هدلاح ینیدلوا یراهفالعو لخد هدلالتخاو نایصع كربشرا ||

 الب هجورپ هدهرصو یرلیضعب جد كرنا دما وغ ( ران هدشاب هرص قنات ۲ ۱
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 ۰ ردشل وا راسخ رادهصح |

 اعاد ۰ ید نم هدا تراسج هیاورات تاکرح هل و سان هدننامز یلردش ۳

 لراقج وج یزوس ندررغآ کالا اشا خاص ور ریمتفنیک كن دنفا تلاش 1 ۱

 شیاسا هدّمل ود تحیاب ۰ هدر هتک" هد هسهرب ول یشا یدروشود هن زغآ | ۱

 * یدلافوچ وکشک هدرقاتزو هدرهناخ هوقو هناخ ۰ یدلاق تینماو ||

 ۰ ید وق ه روشه ساع هرز وا كن وشود هراحر ید وو وط یدتلاحو || ۱

 ااعر مرج یهدورب هدهتواو قلتآ كنف هدن راهرا تل هرک اذلا یدل ۱ 4

 كفیجارا قجهلوا قافن بجوم وللثواو یعفد كراقلانف یک قغلوا لق | |



 3 اوناتما ۰ .یتدر ا هلازا ی لا یدو ا نشا رواط

 ار هنالد هداسو یدنا تکرح هنادنولكي هلتهج یکیدلع یتسهروت

 ۰ یدنیک بولوا ادف هلو
 ندراسی و تور باصعا یاس نمرچ نانلوب هدنسهدهع كدیدج ردص
 هلطرش هظفاحم یهنرداو هلئرازو هنر داق یدنفا خاص یرظان هبلق

 + رش وا هج و

 لات هدانناوب ناطاس یارک ردام نده رکج نیطالس نالوا هدهح رب ود

 | هنوط هللایرا تاپ راو اعز كاتلابا هرتسلسو شغل وا بصن غ وبشاب هرات اب

 ۱۱ . ۰ ردشذلبق نیبعت هنتبعم كنا ید یسهشاط قارق نانلو هدنسیلاب

 ۱۳ وتا كت فراع هداز كیتعصع ییسالم فی رمثسدق اقناس
 || نانلواارجاداتعمرب ینوک ی جج وا كلاوش ۰ یدنلق هیجوت یتی ولوم هرهاق
 | هعطاقشاب و هبیدنفا باا یلامردص یادخک ااس قلیحناشن هدنامجوت

 | دماح دجدیس یلغوا كندا مصاع موحم سیو هعقو اقباس قلیج
 ۰ یدنلوا هبجوت ه یدنفا

 هک هراس عیاقوو هیصخخ* ضارغاو هبفرع تسایس
 وبناتسا ینوک یلاص یسادرف كنوک یقیدلوا مظعا ردص اشاب خاص
 و دوان را یسب ر لرو ۰ یدردلوا مور یکیانوآ هدنسهددعتم مقاوم

 یدردتامادعا اهدمور ید ینوک هبنشراهج یسادرف ۰ یدا یاباب شاب

 رنسایمو ۰ یدبا یلغوا كنوربج یهفوج لوتقم یدیسیر كلرانوب
 رامور هدصالف قرملا تراسج ید یرایضعب ندمالسا لها نروک
 دا شد دلوي قلا ىماشا هل راتخاضف یرلکدتا دن مالسا لها

 ۰ ریدلوا ردا مادعا یبایاعر یرلکدردسک هن رازوک ییبم
 ۶ انا موعد در یلوف لرب سرا یلقع هد و كب صعب هکرد هدازییاش

 یسوط ریصذ هجاوخ هدنلود ربدنو ناهج ناع رو مسر هد هما بوسک

 ردبا قا یضشو راهظا ینایدرابنو لار لراهلوقموا ردنا وخ دحا لفط
 [غلابا و قهارم ندیشیا ن رامالک راد همانتغاو مام لتف هدراناکدو هناخ

 ۱ داورسهبرت شهرا هنشاب ۳۹ رکسن وا هدن ربا و نادر اشو دال وا

 < نادان



 0 را راسا توا ارد كن اهاش و ا

 ا وامه روضح هدنورد هغ شب رتو بوراو بقعرد هدقدلا |
 هدهرص ییدرب و رح ی نصف راد هب هج راخ و a یلخاد 1

 نالوا شعب هرتفولوا شتسبا مان لالقتساو هلماک تنو ذا دصقن رومام ||
 ۰ راردشقسبا هدسمادعا سس دفا تلاش هرو هندی ذلد شنا ندنآ ود صع 1

 ۰ یدل شه ۲ ددل و شک یسهلازا تقو كندنفا تلاح اعقاو ۱

 لکد را ثعفاوم هدکب هب هناهاش ن رز قا قیاکتو باما ردصو |

 نادنح لوک ردق هب هجرد وآ هلدهح یدانتسا هرلب رم رګ ےک نکل 1 ید |

 هن وا۵ عبط یسهنادنول راوطا كنيلردنهدرب و ۰ یدرویمهنلوا تراسح ۱

 بویر و یعطق باوجرب هدیلطوب كنا هيلع ءان ۰ یدیشماعود قفاوم
 كبحرو ین وا كتنتراردسص نعل یمادرف ۰ شمروب قیلعت هب هظحالم 1 ۱

 ناتو یفن تبرد لخاطر ویس منا بصلا لع شرک
 بیر هدنرکدتا توعد + واسم یارس ییسودنک بوک یرادفوچ | ۱

 هوامش یارس بولاق هرکبص ندکدلپا .ددرت ورش زارب هام ۳ک

 لاحردو ۰ یدرب وچ هنن رب هفلاق بویلوشراق یشاب یحناتسوب یکی تبدراو |

 ه هناختلاب نسودنکک هلاذخا یوا رمم بولک یسافا هداعسلاد

 هاشاب غاص قباس ماتم اق یلیلجدنسم یمظع ترادصو ۰ یدردنوک

 ( ۳۶ ) هدربز نوابه طخ نالوا رداص یاد هننرادص ۰ 1
 ۰ رول وا دارا هم راش

 رشابم نوڪ ا یادعإ ندنسهقرا و یدلدآ ین دسرف اشاب ىلع یلردن لس

 ا اال ما تورا ورشابم ۰ یدلردنوکیلاعرما هلیاص وصخ
 هدنتح هدوهعم تلاح كرهد شعاولعا اهنا هرکص ارجا لوا مدمهلس هاو

 یعوطعرس هلا مادعا ناهه 7 ۰ شع وف هادسیم تب هرکی نالو

 شان وق هب رمه هاکر ظذ هدنهاکشب نوا« یارسو شار ونک هل ینا

 كب رع كضرغ باععا صعب راسو كنتم مور ) هدنسهتفاب یهدنرزو



 :ناسمهو شا ماتطنا سم هارو ار ییهننم تبعصوب
 ۰ یدا شیک هنغانوق
 ا ش٤ وط ییروط اشا رادلع در دح ردص هکیداشالک | ند و

 ا نیا راک رب تیتر اف هاو دفا تلاشت :رادلع

 ھل نسح ا Ê ۳ اکو ۰ یدنا لئد لثاع راک قمروا مد

 1  یکیدلیا هرادا كندنفا تااحو لکد قفوم هرب هفت همش ال ییرععلا ینامو

 وارد هک البل و رم ی نوح بیع ) تد و نداد تالود

 نوت نو ندنس او ) تسدن رهاظ سک همش رب نا ف لا ٭

 ۰ یدنا لفاغ

 ءس نوک ره لرارشاو لدارا ضع هدنرب ندنروٌدم س اا یتح

 ۱ درر ینا تاک هدف زا زکات هب تمایل یرظسا امد
 ۱۳۱۲۱ رز يورك فوتاریک ندرفدلوا دفع هدداتسف دام
 1 وا مزال قو قو مظعا ردص هدک دليا اعا یکودبا مزال قالتا هدلو و

 اطر هلو هسرولبفا دنس هههیاو ۰. ردقفلوا لتق یرانل وا یلچوص

 ا هدیهاشداب تلا هدن و ردنالحالس یفرجوچ قولوچ زشاپ
 1 2 ا نشنال راوی وک و دغا هل شیعر

 [شداب | ی رویم" فلانا رهکب هرکص ندقدقاب هلدقد ه«یدنفا تلاح

 دد ردهد راهرب ۱ یی یاس EN یرلفاح وا یدب زرع دنفا

 ولو توکس ببح سو توهم یرهلوا زجام ندناوج یساغا یر
 ۱۳ مع دما یافتند زمانها ولع وش كقاب ابا هداج نها

 دید لر و باوح یدعت کد زك کج دە هب و رکج 1

 دعد روا هر توط هر نامش ۰ یدلا تربحو شالت یسلح لها

 دمر وتک هل هن رطاخو ییدعر وک هاب و دفا ا + یدلاق

 ءدالشاب هکمهراد یراقادود توکر وا ندهلماعم هدنزرط هلواصم ولتدشرب

 اطمورکف ځد راضح راس ۰ یدرب و رلانعم هقشر دهنهذ هب هلماعع وب

 هر و بویلوا یسنوذآم هن وک رب كجا ردص 4

 وة قلا شوم قیحار هل وا طوف ۰ شعا هکح درج یس وط

<| % 
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  6كبجر یواع نتصخر .یسفلوا مانغا ندنفرط ياا تابع تن

 «یدنلوا مشت رانامرف هنفرطره كنهسورح كلام ینوک یعدرد ری

 | هبناسنا ز ریاکنا هدنسهرغذوف هنا و هرزوا یغیدنلوا ناپ هدرشاع دلج

 | لذب ردقوب نوجا كمردتنا منم یقاقرتا كلرایحنز هرزوا قلوا تمدخ
  1یرلکحهروک نیکرج كب یفاقربسسا كرلمور هرک و هدلاح یراکدلبا دهج

 | قراب یینراق كنرابراق مالسا لها هدانشاو كنسابعشا هروم هد هبا راکرد

 هن راهنایشحو تالما نالوا دوهشم یک.ینالپاض هنر ے5َُک

  ۱هیفام عم ۰ یدرویلپروک نوها كب یمعاربسا یرلنا كمالسا لها هلتنسن
 | یراکفا كنغوج ندرولاب وروا نالوا یشکت رغ كنهلعللود هشدلوا

 || یدیا هدقلزو ییالوط ندنسهدام تراساو ۰

  6یی راحالس هلکغا توعد یههبش ید یراوطا كنسامو قلا وا
 یسهدوب و یزکد هرزوا كليا ترابظن هن رتکرحو لاحو كيرشود ق

 هلا تماقا هداروا ؛لرهلک هلع مات دنمزابا هلرکسع رفاو اغا ناغع لار
1 

 | لوا و هب هظفاح

  ۳هک تآ ارجاو تاهیجوت ضعب رکیدو ترادص لدبت

 | هدهناهاش روضح اشا یلع یلردن ینوک یعنزکسنوا كبجر الاب هجورپ
  ۱بوک هبیلام باب هدکلرپ هلبا مالسالا جش هرکصندکدتنا لست ینوپامهرهم
 || یدنفا مالسالا مش هرزوا یتلواب مالک مشق رادم داتعمرب هدنبحاصم یاتلا

  1 1یاوه یار هب هفوکشو هاب 3 یاب یراکدید یہ موم لر صع یافرظ

  ۱ ۱اید رەد هاب یاب هلو مدنفا ی یلردن هدک افا كعترک هرازوس

 | باوجرب نیشخو ترسهلب روط ولدحرس وید مزال هين رانا یدربک هتفابقوب
  ۱هاکنو ترس كب هدو یدنا عالم ك لس كنو وبه یدنفا هلکمرب وز

 | ید مزال اوه کدو ح رفت هدزار مدنفا قرەلوا رکفتم ود زغج ەە

 | یران وامه لقن هنجما زاغو ابرق هلاءاشنا كزمدنفا ولتکوش اصوصخ
 | زردبا سفت زردیک هزع رالاب هدرزب هدنوهناهاش باس ندنغیدلوا مزال

 | هزوس ندهدرپ تسوا اهد اشا نکرد مهدبا مالک یانبم ریه وید

 رانوشا لقن هل وا هدنوسلوا وبا قل هتروا رانوسعا لقن هدرلنا هللا زاغ

 | داتعم رلنامزوا لردبا الباسا تریحو بجعت اهد تاقرب یییدنفا تکو
 : | بودا تراتشا هنسارحا كنعمر كاروتک نادنالکو نادر و نالوا
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 تلانع یہنو فورءلاب را هدراکرب رهو یراب یاضر لیصح هرزوا
 قوس لهاو فانصاو هدن رقاب وف تلود لاحر یزام تقو شد و تیاعر

 تاهینو ۰ ردشش وا نسا یرللنا ادا هلا تعاج هددحاسو عماوج

 یاضتقا نواب طخ نالوا رداص راد هنرادص دیدج ردص به

 ۰ ردشف و ندنلیلج
 اا نادوفو هن ا دلا بالو لوشاتسا هنب یمادزف

 . لیدلروی هرلاغا یشاب یجناتسوب و یشاب یهربخو یٹاب ی وطو هنساغا
 ۱ یملنا هحنابطو كنفت هرب ثبع قحا بونلوب هاکاو ملسم ناک اک بولی زاب
  زلدیشیا یمادص كنفت اعقاو ندننرهش كمظعا ردصو ۰ یدلدیا غاسب

  راروهلوا لوفشم هلیربسک و راک بوجا یني راناکد ایاعرو ارففو یداوا
 ۷ ات فیجارا یک راثفل وا وفع رامور یدقیح هادیم فانصا نکل
 1[ غ رصن هدهروک ذم نازل جد یصوصخ یقماغ وا داقعا اعطق هدا

 تا

2 

 ۱ ۰ یدلروب

 ِ ۱ تروشم ساع هدنغان وق مالسالا مش ینوک یهچوا مرکی كبحر هن
 هروم ۰ یدلنوفههنروا قاروا نالوا دراو ندفارطا ۰ یدلروف

 ۳ یلیا تیارس هراصف راو نایصعوو :شعا نایصع هدیسابامر
 | ۰ یدلروص ندراضح وید یلعاب هل ۰ شهئالانف ید یلاوحا كرافرطوا

 نانا ۰ دوجومات بتر دنح دوعف دوقن ۰ رولپ هل ر و نانو

 عفت کرک قو نورس هن روغوا ند نکل ۰ قوج یکلەبلغ

 . یتیدنلوا هرګ ځد هدنراقدنلوا عج ارج ۰ روشیلاچ نوجما یص وصخ

 | ۰ یدر ولا تريح ههلج ۰ یدلند ۰ رارويلیغاط هلا هنا یتدا هرزوا

 | نارد یتکجهلب هلبروک شيا هللا عامطا یرکسع رایضعب هنب رزوا كنو
 ۱ هلببسح قلوا ندهیلخاد تایراح اهنع توح» لئم هحرک ا تودیا

  هقتشب ندنا هدهسدنلوا رطخت یعحهلوا کلم تد رخ "یداب تروص و

 . هسلح هداز ینایرع یتیما یوتفو ۰ یدلرب و رارق اکا ندنفیدلوا ریبدن
 هنیبسو لتف كنابامر ندا نایصع فیس لس هدقدنلوا هرک اذم هلا بلج

 ۱ ۰ یدنلا یوتف

 نابعا تعاطا هرعالا ولوا هدرللح راس رکو هدهروم رک هيلع ءان

 قاقرتساو یب و لنق كياعر نایلیا ج ورخو یغب هنهیلع مالسا لهاو

 1 ¥ كنب رالامو $



 | نالسعر رداق تاغا ییمروک ذم تمدخ ندنرفدلوا راتتحاو له رود و
 یل هجاوخ هلاک" دنېم 4 یدنفا یګ هنب هرکص ندمایازارب ندنخیدم هنلو | ۱

 ۰ یهننا ۰ یدنلوا یتاجیرت ناتتشسابلا رظن ملق ندنعنام
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 یلاوحا كنهناسرت لواب لواارظذ هنب راوشم كنب رااح مور هداروش |

 هدب ولوا عقاو قل رح هدراوج هاسر هکلروک ندلاب لا ۱

 دوخای ینسادخک هدردقت یکیدلکمزال یسشک هشرح كاشاب نادوبق ۲
 رکیدویسعا تیامرهطابتحاولردرهو بوغارب لیکو هد هناسرت یتیرب لثاعاکا |
 قردنلو هدهناسرب E هدر ده یدل و عوفو قد رح ه درالح ۱ ۱

 ییاسحا یارجا قرلوا ریکرارق یسردنوک یرابولط ها ناطباض ۳
 ۰ یدلزاب هیماس هرکذت هباشا ناد وبق هدننمک |

 زوسرتاد هبیدنفا تلاح هدرارب ۍراقدراو كرارانات نالک بودیک هراهرشطو ۳

 لرازاتات دم اه ندنکودا شم وا راعشا هنامرح هنسودنک یراکدهلب وت

 نیلا هسیارولوا رندا تکرح هنفالخو یرلا تناحم ی و
 لوا هت هدنفابس ییمقت هن راودنک كن رفح هنلوا بلص وا اخ | ۱
 ۰ یدلردزاب یلاع یدلروم اناطخ هنسافا رانا نوک ۳

 مطقیتناسل كنقلخ لوبناتسا نالوا شجآ نغآ هنملع ودنک یدنفا تلاح ۱

 هلمجووب یک یغیدلوا هدکعا هفاخا هلا مادعا نیکو قز نیک نوا |
 *یدزنسیاقمابق یی رازغا كرارانات و قماقبط ین رقالوف ید كنفلخ هرمشط |
 ۰ یدنا لاح لایخر هسیاو | ۱

 قسم همادعا ییالوط ندنساتوس زوس هدنفح یدسفا تلاح را 0
 یدنفا کلام هراح هن نکل ۰ راغیص هلقع هد هن راب وا هعرش هنر وگو

 هژمح وو ندنراس و و و یرصکی هدیموع ساع هرزوا یعددنلوا ناب هدالاب |

 ۰ یدر و دیک بودا ارجا هخه رس ییسدفیهم ماکحا ۰ یدیشلا یوتفر |

 اغا لع ردن نایلوا .بقاو هنسهزوت كلوتنانسا نوف ها تا۲

 ۰ یدرودبآ روبح هبهعلاطمو رکف یتاذر راط یسهلصوح یک

 رادصا اباطخ هنب رلیضاق هثلث دالب و لوبناتسا ینوک یحنرب یمرکی كبجر"
 تحت كنومپ ایذا نینمُولانع هللایطر دقل ) هددیلع ماوا نالیروی |

 داصاو قافتا كنينموم فاك قرەنلوا جرد یسهع رک تیا ( ةر



 تر ر هدا I من طب مور فلش
 ار یارحا ل وع رکید ندا قف یییداوا یلخدم هدداسف دا
 رصت» نمرح نانلو هدهرداو هنسیضاق هنردا هدهرص و جد نوا

 ۲ نایق ید شولط رک ندنکیشل رد وک اع نام رفات اتطح

 رلیشاب هحوق مور ءا ا سو تی نامزد یک یعیدنلوا

 ربع هراس جد یرابحاص زودس رفت جوا یرکی ندنرارجات رادلامو
 ۰ ردرشه وا مادعا هدنرال ګو تع“ ددعتم كنه ردا هرزوا قلوا

 :یکارواتسا هرکص ندنمادعا كنك اطسف هرزوا ینبدنلوا ناب هدالاب

 دما ندرلم ور مولا لع كنیلام باب هدهسدلوا ییاجرت نوبامه ناود

 نوا هرزوا یتددنلوا ناب هدنح رات هداز یاش تح بولوا بلسم

 ]| ۰ اس رن ھم دعا هرابعلا یورو یکنرف EE لا باب ورنندن وک یجرکب

 ۱ | هدکنريدتا هجرت هیدنفا ىع یلغوا راغلب لصالایمور ندنرب هجاوخ

 هاش ینیرهجرو هساعم یاروا والثموا ید هرکص ندنوب ۰ یدیا
 ۳ ر مر اإ تعا يوا روما یایلوا تاجرا
 رص وصخ كعرک وا ی هببنجا هنسلا نالوا لوادتم هدننب للمو لود

 صیصخ شاعم شو زویشد هن رهش ةدسودنک و یدل وا نویس

 حر هبیدنفا رادزفد نوګا یهو قلوشراق ندلحم بسانر

 ۶ ندهراسو مالقا تکو ۰ یدلزاب یدلروب ینوک یجرکی
 صیصخ رل اعم مذا ره ىلع نوحا رلیدنفا نالوا راکس وه ال

 راناجرت مور رخؤمو مدقمو ۰ یدلچآ یسهطوا هچرترب هدیلام باب
 السا لها راذاجرت دعب امت هلغلوا قق” یرلکدتا راداتف قوج كب

 دم السا لها هنفلناجرت نوامم ناود تفولواو ۰ یدلدا تس هنسلوا

 کو سلح ییدلوا ردتقم كنهداز یاش هت رومأمو تونارا یرب

 له لا تان لاحر هلته یعیدنل و ندبلا وم هدهسدا شغآ وا رکو ا

 ۰ ردشمالروک بسانم یلاخدا

 ۱ ا دفاع هلوتنوا هصسادوم 4 دکلدداب ز ردرهم بیس یهام

 رابتعالا ظقاس هدندنع رابک ضعب رشلوا راکوه ندنراکلودنک



 سارو ندنفیدلوا شعشود هنناسل كفلخ یالوغ ندنلالتخا مور نالوا |
 هقدش راف كلامو ییسعا روهظ رمان اش لوس اهد نوحا قهردنووا 1

 ( انسفنا رورشیم هللبدوعت ) یدرتسیا یسهشراف |
 یالتخا شاو یدیسش وا ارجا هلماععو هدننح قدرطد كنذنفا دعسا 1

 لخاد هاب را ارز ۰ رد ضغوط جد یکیدید یدرولبهدنا نکس و

 یدرردا نظ راو ولهیسور هدنسهقرا كشبا و یژکا كرمور نالوا |

 یسر ودا یربت ندنو كننلود هیسور هن رزوا كلالتخا نادغب

 ةعفد هدنیعم تقور رامورو ۰ یدیشهروتکح قانوغروط هرمور |

 جوا هوا شبا نکیا هدنرع كمروتب هدب وصاب یمالبما لها هدفرطره
 دا اهتم هاا مایق ههددش تاب رګ ندنفرط هنس تنوکح هدب ورسوک |

 | تربح هرامور مولا یىلع یک ینیدنالشاب هفلوا مادعا فرط فرط رک |
 هلراسدلوا شفلو هدتنجا هلراشبا و نامزوا هبلع ءان ۰ یدیشهرب ولا |

 یشوا بلص كف رطب ن هکیا هرزوا كن وس لالتخا شنآ 1 رطن هننادافا |

 قرهوقوط هدا ز كب هرانایتسرخ نالو هدتنبهذم سفدوتروا لا |
 هدفرط ره و راد دن وط یل و تالسادف ا هدنسل دا و دابا داب هح ره قترارموز |

 نانو تیام تلاحو هتشيا ۰ رایدتا مایق هناکرادن هناراک ادف تیاغ ||

 ۰ ردشلوا ج ی زا دحا كنتلود |

 نکیا ه دره نح كع وع هدب وصاب داسا لها هوا یسەھگ ایلاقسا و

 هدب راغ و یرلم نو ییفیدنل وا ب اص كن راهش رط) یک ایلاقتساب |

 کل رطد مور ییددل واا اا احا كاف ۰ یدبا هبهلا تازاح عونرب |

 ول رد ره فدا ندا جی ور ؛ یی راسا ارا نکیا هدام كو ۳ 1

 وشت هلا راثذیخا درحم نامزوا هدهسبا ندنالس ینیدلوا ی از

 یدا قانم هنس هیعسل و عفان كن هیلعتل ود یلص كم رطډ هدنل و ردص

 هنناسحودنرک صخشر هیفام عم ۰ راریدرروتوا هلررض ناغلاق هلبا هکف
 هذ اح تلود اما رول وا شام هب ودنک یررضو رولب هاب شیارب دن ِ
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 ییحالص نا را ك رح یانم هب هتساتسا دعا وق نوا ردص چ

 حقن بود هدراک و لا 2۵ یس دفن ةفیظ و كنلاحر تلود ۶

 ۰ مل هلک هددص a 5 ۰ رد ت ؟ن روت را هب زا به ورم



 وا ببس هن رلنایغط یجدتاقرب بولوا مور ٌةيلهاح تريغ حج ثعاب

 ءرابتعامورلاو لودلانیب كموسرمقی رط هج راربخ كفوقوو یمن باب را

 هلمج ووډ بودبا اقلا هن رلاسبنکرتعمر قرهنلوب هدنتمدخروطا رپعا تاذلاب
 ۰ یهتا ۰ ردش وا ی یکیدتا تلجیرامور

 الج یرلهور درج یا مارتحا دهد هوا کا گن روطا رعا هس ورو

 اوس وا ےکرھ ہددنسموب نامزوا هکلب ۰ ردلکدترابع ندشیامن ر نوجا

 ۱  هچرک او ۰ ردلباقم هباباب یل رطد مور كل وساتسا ید ۱ لرسفدوتروا

 3 رب لقتسم ید یراق رطد مور فد رش سدقو هب ردنکتساو هک اطا

 ترضحو یلکوم فشار ودنا یروطاربعا هس ور ارظن هلاح وس

 ج هشامرو تمرح هبتره هل هقن رطب رب یکیدلب یلیکو كمالسلا هيلع
 2۱ الکو نامزوا نکل ۰ ردلکد حان هلیصفت هداب ز ندو یتیدلوا

 م هثتس لاسعا لوصحم هلا یدنفا تلاح ۰" یدرازام دجنآ را هلو

 نالوا



 كتروع هشحاف راب هلبا رادنا هلاوس رارکت مطعا ردصو راکنا م
 نکیا راکرد زکفوقو یا هرزوا تا یاصتعم ردو هانزو قف کیدا

 داغعا هلکعد یدا قو مربخ هن رزاهاص« ندداسف و هننف مظع ریل هب و

 ولتل ود سو رول ر ِء هدکد تا رارصا هدهدخا ۇم ود یرولی هنلوا |

 راکیانوا هسرولم ر کا مراتخا روعتد و ز وام ف ا زک هد مدنفآ 1

 كس هل وهم یشاب هح وف و سانا ر یعام هد هسا شرب و با وج ود رولي |

 قمالوا یربخ كم رطب ندنسهدام تلم ینیدلوا رادرخ وریدمایا رفاو |

 a ۳ . وک یطاق تایرش قو مظعا ردص ءان هتغلدلوا حراخ ندلعع ا |

 0 لددج یل رطب هدانا یتیدنرافیح وراش دط هلا نیل عند لرهد ز و

 رەب E هرانو ناک سول روعل رغ کت ی یه یتیدنل وا تاختا

 بلص هدنسوبف هنروا كنهناخمب رطب كرهلدیا قیلمت هنسک وک یب

 * رونلوا هوالع هلس راشا ) ا ( هدلیذ ی روص كن هتفاب ۳ یدنلوا |

 هدنرازاب قلا جد یرادسل و ۵ ریه هد ارم راح و لہم ردا و 1 ۱ رصف ابقاعتم ۲۱

 ۰ رابدنل وا تبلص هدومش ق ہرا و هاشم داوا ق رایجتشاتو |

 هداف و سا رح ا ہددا ف ند انتم یسهشاط مورو ندراع

 نالوا سان جم هدهرص و ید سوم رفت شب نالوا شان وط یرادعاک رب

 ۰ ربدنلیت مادعا هد راز

 هری ندقدروط بولصم نوک حوا یسهدره كم رطد هکر بد هداژ یاش

 29 ید رانا قرهنلوا ما هنتلم دوم ندهناهاش هڪ رف یتخادنا هاب رد

 شاطوبوراب یتنراق ود رانو سم | رور بوقیچ هاب رد یور هلا حر
 ۰ نیما ۰ رای دلنا املا هج هل وا هاب رد تویلغ

 هکلب ردلکد نددح رو اْشاح ۱ هن رزوا كن هرتف و یدنفا دعسا سد و هعفر

 ۰ ردشمزاب هیشاحر ود ( ردندنساملا ةن رغ تلاح كناهفس ضعب

 كن دنفا تلاح بهر اشیا قانم هب هیسایس دعا وق هل و هدرود لوا عقاولا

 ۰ ردروذعم د اشاب یلع یلردن مظعا ردص هدنوب ۰ ردندنزانآ یا

 ۰ زا راقیج هل ندنمادعا كنا ردفک " قد رطب شل هلوناتسا

 ۰ ید تاذرب رخ یب نوش نوت ندهیسایس روما قا
 هدنناقیلعت یفیدزاب هن رزوا حف وب كنخم رات هداز یاش یدنفا دعسا هل

 اشاح سد اا عز ىلع نرک یراکدشا بلص یو شرم قد رط)
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 ۱ ییدنل را نای هدالابو اا ر ندنفاط یرکدید مروعا كنسهدنال
 افتساو قدص و نال ردتا ر ندنفرط ا را نکیا ئ دوو قالقا

 ظ نسح قرەنلو دنغلا رک وہ ۵ لب كم تدم ,تلکی وح وص نالوا تبات

 ندا و ؟ اور هتغلناج رپ نوا ناود هل وا لع

 ص ندک دتا سابلا یرلتعلخ نالوا داتعم الاب هجور ددح ردص

 هدوبق روت و قالوا ده هيم ییوص كنویامش یارس مدت زور
 راته 9 قجا رللاخنم هنج رب عاق یرهدل وا کک او رابط و وص

 ۳ ۱ ۰ . ردشمالاب
 رانل و هرزوا تماقا هراز ولا ع وم هدناشک مدقم نوک ج وا نوا ند و

 وا كلبا تساقا هدنورب هرق هنسهدهع هلیترازو ءاها كناشاب نطصم

 عفر یتارزوهن نوک لوا نکیشفل وا هیجوت یغلظفاحم یزاغوب زکد هرف

 : اےس درج و کت هل هح و یالصح دنسهدمع و نعت اشا ىلع دیس نانلوا

 یدلوب عوقو رللدب رزکب اکو ینوک رازاب یمادرف ۰ یدنلوا هیجوت

 ددرا و + هب ره دن كنالک و راکف ابا رطضا هملا وتم فانتم تالدت والثمو

 ۱ و

 رلیلهروم كسوب ر وغی رغ نالوا قیرطپ مور لوبناتسا هعفد یصجوا
 کی كناسبنو یز وفقط نوا كبجر هن ءان هنغیدنل وا قیفحم یمهریاخم

 هل ندنموزا یلتفو لزع یدنا یمایلاقساب كرامور هک ی نوک رازاب یحرب

 رف ناسلوا رادصا راد هنسغل وا باحثا كن ر ندرایکیا نوا ه رب

 : طعا هک ی ارواتسا ییاجرت نواه ناوند ارحالا لحال نا رج او

 هب هدرک روا تعاج هکدباش یک یقیدنلوا عاقسا یزوس لتق هدقدنلوا

 عجل مایع یزوسلنق هلکغا راطخا ودرولوا لکشم یاضنا قی رظب

 ددل و هر تعاج بودیک ههنا رطپ كب یکارواتسا هرکص ندقدنلوا

 اق رب یسوب هب وا یدیلو هرم هدساپ و تئارف یامرف هلا عج

 1 ٠ ردشهردتآ تاحتا

 يحس هب یلاع باب یدو روغن رع مظعا رد ص دداا باخت ا و هنشدا

 دس ود ادعا راعشا اعطق هکیدیقوب رخ ندداسفو امدقم كنس هلا

Xهک ۽ دتا  



۰ 6۲ 
 لغاشمو لئاوغ نالواراکرد هسیا هدانناوب ۰ یدرارولوا راتفرک هفراصم ||

 ردق شپنوآ نوا لددج ردص قرهنلوا رت هداتعم موسر هلیسح هرشک ١

 یارابخا ییدورو e هبت لام هدنسارو رادکسا هلبا عابتا ||
 ندنساضتقا هینس هدارا یسقبک كناخا ر ندنوبامه فرط هنلابقتساو |

 هضیرع هددج ردص ندنفرط اشاپ ماقا هحمدقا هلا یفیدلوا |

 ۰ یدیشلزاب أ

 هت لام قره زا رابکبس ههجولرا هلا راشد ردم نوک فک 5“
 موهوم یوفو دم و ماکحا ہد ها شالا رابخا ینیدوزو هنسهب رق ۳

 یکیا هلکقتا هدافا یتفیدنلوب هدیرفع جرب كرق تقولوا یریضمب ندرلنلوا |
 فداصت هنفورپ یلتسوح اهدو ۰ یدلدبا ریخأتو فیقوت هد هت لام نوک

 یلع یلردن هيلا راشم یتوک یجنزکس نوا كبجر هکهلب وش ۰ یدلریدتا ۱
 تاه ولادبع مالسالا حشو توعد هب واه تاکر هژ.نل الد انا را رییس شا ۱

 قرهلاق هقیقد نوا هشب تعاس هدیهاشداب روضح هدکلرب هلا یدنفا

 هرزاتض ندودتلوا ترادنص تف سابلا داتععرپ هلا تاکو رھ مج ا

 ۰ یداک هب یلاع افا

 هلیغر ( ۳۳ ) هدر ز یتروص كنوابه طخ نالوا رداص راد ا

 ۰ رونلوا هوالع |"
 تاحرد كئجرب دسا یيلاط یذخا:تلاکو نوابه رهم کرد هداز یا 8

 عطاق سج مان دسالا بلق بودا فداصت هنهجرد ىلا نالوا نع ۱

 یسهجرد جوا یرکی فالج نالوا نارق ۳۸ یرشاع هناخو شثود هعلاط 2

 هکردفو-ش بونلو هدروکذم جرب مهعجاب هربص» ٌهسجو شلوا عقاو ۳
 ( میلعلا یزعلا ریدقت كلذ ) ۰ یدیا راشلوا عجب ءدعسات تدب هب وسلا |

 و

 رلتلخ هرانلک مزال هرزوا داتعم بولک هبلاع باب الاب هجور دیدج ردص |
 نالوا یسادضتک وبق شاب یسهدوب و قالفا هدهرص یفیدتلوا سابلا |
 تعلخ نوجما یتلاکو یتلناجرت نوامه ناود ید ه کارواتسا |

 ۰ یدل ریل ۱

 قمالوا ندراولرانف هنب رب هرکصندنمادعا كننک اطسق الاب هجور هکنوج ||

 مور الا یار واما تیا یدو دار دھار نا هلیط مث |[ 1



 وغ كنا ا a ا د "الكم شيا: مو واوا
 نانو به یسلاها یراوحو هروماما ۰ یدرولوا مچ ییعیسوت هنر

 .قوچك و یراب راقبلاب روشحمس یلیخ الاب هجور هدلاح یرلفدلوا لصالا

 بول وا طاع هلا زکد یفرطرهو یدبا راو یرازاغو راط و یرلغاط برص

 | لیلق نانلو هدرلارو ۰ ىدا لس ید یرلتراسمهم کاک ارور

 لاح كکلاع و قترا هدریدقت یکیدتا فالتا ایتشا یمالسا لها رادعلا

 ثالوبناتسا نامزوا هکهراچه ۰ یدنا قج هیمهلوا لباقیعاحرا هنسیلصا
 اود مامز ارب ز ۰ ىدا کد لغام هب علا طم یر هقیقد والثم و نلاج

 ۰ یدنا لغتشم هلبس هصحخ* ضارغا درع یدنفا تلاح نالوا شما هلا

 < .تخباب لاوحا #۶
 | كل ردنوک هنتیعم یرکسع رس نادغب و قالفا هرزوا یغیدنلوا نایب هدالاب

 | زاغو ینوک یصجوا نوا كبجر یره كيبشب ناسنلوا رب رحم هرزوا
 ۳ ار هم راست ناف س تورا ترد كو هله الرا تلازر مینا
 ۱ هدنهاکشدهرد لوس زور دنج نوا لییکت ییراهارمزاول هدهسیارایدل وا

 سند رو تارا حد هدادننا یرافدلوا فقرو زادارکنل

 :هدهفاسردق تعاس یکیا ندنا بوبج هنفرط زوفکی یقاطرب ندنرلا

 | نالوا نوکسم هلی سایاعر مور یسهلوقم انب و راجو نالنبد یب وک دوانرا
 ۷ تصغو ضرع كتهو لق یابامر جاق رب با ساباب رب كردیک هبهب رف
 ۱ هه وا لاحرد یهورک راکب هدن راک دليا تردابم هب هعیذش لاعفا یک لاوما

 ا ااو ها سرا ناشی سیف تولجاط هر
 كره رق وب و الا هنب رب رق مالسا لها یک هلیشو هوریا یهدنرراوج
 :توقلاق ندهردکوس رایکو ۰ رلشعا اواو لوبق یرلنا یمالسا لها

 | هن رەب رق ودنک هدعب تولوا نامه هدرا ه رفوا ږلهراګ: وب اد هی قنک

 ۱۳۶ ندیلبا مور ادلب یسایتشا یلخاط لم دقج رانو رکم ۰ ردرلشقک

 یاش ود شما اباعر ندیا رابتخا یلحم لوا هليا روبع هنس هی زوقکب و
 ۰ ردررح هدنح رات هداز

  لردت دیدج ردص نوک یرلکدتنا تلازر هلب و هدنفرطزوقکی ككراپ رک
  رہظعا ردص یکی دکن اون ۰ ردشمر واک هداعسرد هوس الا اشا ىلع

 یخ هلتهجو تولوا داتعم قلوا لخاد هلا تاموسر ولتفللک هتداعسرد

 چ هنراصم



 لر هسک ین رازاغوب زفاسو ماسیسو هدکمروتوک بوپاتناسنا و بوروسنا ويح 1
 هلتهج و و یرلودل وا هدکعا ضرعت ۵ هبمالسا ةي راح ناس ندیکب ولک 0

 یرهطلا دنحو قلاوا داف هدعب بولاق هدلاحر یک روصح زفاس |

 ۰ نیما دراوت ی ردب یداوح یکیدلیا تدارس هنن ,رافرط 1

 ]ردیانایصع یخدیسایامر یسهیحان هک افسا عقاو هدنسهرب زج دب رک ابقاعتم |
 یظفاح هساخ طعف ٠ رایدلوا ردنا زواع هب هيم السا یارفو تابصق 1

 راع, یا بسناماضف فاو ددی اشاپ ہللا فطا ریزو ۱

 ۰ ردشیا ناشی رپ ییایقشا تیعج بوراو هلرکسع |
 هیلالتخا راکفا نالو سصاح هدهدیدع عقاوم کرد هد زا کاوو

 قباوس د هلیسووب یدیسلوا شمالدبا مچم#" هرزوا كلک هناصه ندرب |

 2 ۰ یدرگب زسرتا ولل
 یارجا شيا بولک, مت دادعتسا هنایصعو تکرح هدرانانوب هکر د ثبت
 ۰ یدشلاق هنسهلاز را كناشاب ىلع ل د اه نالوا: تھا دا راما
 ارابقش من وچ ردنا ارح و ویا ارب قرهلوا ندنتامدقم كنابصعوب ۱

 : یکی راغلوا عفد هلبتب رومأم كناسشاب ىلع یلنلدهینو یرجورخو ۳

 ۷ هب یراکطاتحا "هدعاق ندنکید سوک ش هاب تامالف و تاراق ۲
 a 8 د تالو ناو هدنفرط ره .e کرواک مزال ۲

 لها یرقدلوب و یارحا ینابصقو دالب نالک هنب روا هدای ز ندهنسر |
 قردنلوا وزع. هنکی رک كنايشاب ىلع هدرعا لوا یرغا مای لک ی و

 مايتلا یسمافلوا تعراسم هنعفد لاحرد كهبقاعلا مخو مارب هلی و

 ۰ یهتا ۰ ردلالمو نزح ر زا لوبق

 نکیا یهج هوم وب قحونلا هبانتعا رظن لصا نامزوا عقاولا ىف |

 ا "یدا یسلوا شمانالز و تنها هفرط وا هدما "ی داب | ۱

 ب اولس .ترد .یبسلاها عوج كنادغبو قالفا هکنوج, ۰ ىدا |

 هعتسد ن دنراقد لوا ی هلا ياد دلا دو ت

 ندنفیدلوا رار یتاینوا تآ ۰ یدربزمدشپ ریک هغلراکادف |
 فداصت هعناوم ضعبو ۰ ید یالوف یسلدنغاط كناصم تی | ۲



 1 را زودرد ی و ا ۱ ل

 ا 5 د ناک رو رلکعا ابا لود رم یکیدلک مزال
 ر رک ا امد ااو یوا یی ودام هنسودنک نوعا
 | ی رکی هدهرص ف یا عطف یه رګ قدرط یراددنایزا ناتو الا هحورب

 ادنارکنل هنهاکشس یناعلاشاب كنسهرب زج زفاس یرایک دیدناب زا هعطقترد

 بونل هرب السا لها زفاس هدنرافدراشاب هطالتخا هل رامور زفاسقرهل وا

 دراحت و ندرلیشاب هجوق هلا یدیلوبهرتم زفاس یر دليا بلج ندلا نبت

 ایقشا نفس هنن رزوا یرللیا فیفوت قرهلوا نهر یمور ناربتعم ردق قرف

 . هیافکر ادقمو اهناو ضرع هبیام باب یراقدل وا شقک بوشواص نداروا
 اا یاس ءافص ندنک و دا شغوا اهدتسا یسلروب لاسرا رکسع

 نوا *دلا رو هنسهظفاحش كنسهطا زفاس اغا سابلا اح هداز سابلا

 هرس هعطقف نوا شب ندلا ربت هژغلغ وشاب ك ر لع هداز كبموت یادوبت

 ۰. یدیشلروم ا هنسهعفادم كن راک ددنابزا جد

 ی و ss ma ana 1. ا رم ا

 ۱ ا کرا ت رج قره وا یساغا یر فولأم هلا تثارح و رند وا اغا ساب

 ۹ رک رولک هننسهش روج هابا روز رازه تبوشود دن ارق افعتسا 0

 لو وا ۳ وا 9 9 نایصع یی اار یر (e ماس

۳ 

 8 9 کوا نا را یسهطا شوق هلا هداما اغآ سایلاو هدارا

Eیایعشا ع یسهطا ما سيس هد هسا یدناق رو هرز وا كي  | 

 | هلکعا اهنا یتموزل یسلردنوک كرومأمرب رادنقالا یوق هباروا هلغلوا اباعر

 هماسساشا لیعاعما یفرصتم یغاصس هدکب ندناریمریم قرهنلوا اشنا هدنرب

 ارزو كجا انتعا هنسهظفاح سا كرر ود ییربحالس كنسيلاهاو كمك

 دآ شب نوا نانلو هدماسیس هلیشرط ترفاسمو تراحت ندمالسا لها

 رلایشا و لاوماو مادعا هلا همکشا عاونا نسینر یکربهلیحالم رفت 1



 هراذ 10 ا د وا ۳ ۳ ماش ار و رصم |

 تخورفولاسرا هلوبناتسا هلیحمار لراخذ قلییاصرهیلر و هبخذ هبحر
 ورندهت وا یعم ر شا ا ا یوزا الخادو یسلریدتا ا

 یاقدصاو یسدا ا2ا ەنس هظفاح كنعونع و هدانا وش هلغل وا ع ولم ۳

 بولوا ینامز مات كتفادص هلب زارا تمدخ نسح كرانلوا ندهیلعتلود |

 نیدبویلوا هنبراتضحماوقو لا هدیا ءایداود هاشداب رک و
 لاح رم هدص وصخ و اشا یلع دم ندنغج هلوا تمدخ ېد هب ید "یلاع ۱

 هنیش رش نیعرح امدقم یرلکحهدبا یعسو دج هدابز تاق شب ندل اتم 1

 هاکحو ح رد یکودنا تشو لادم هل راتفادص و تمدیخ ندا تقبس 1

 جد ًارح هلغلوا شعالسشاب هنب عا یرییدنو هلرادت ار كنءهروم قردتلوا ۲
 كبیلع هداز حوصنینادوبفنوامه ٌنادوبف یناندنلوا مزالتولس زارا ۲
 هدهسیاشلردنوک هنرلوصهروم هلبا زارفا هنسفسزارب نداغتود نالوا هدنتیعم ||

 ےل وصو ههلهاچیدعن صوصخاب بواک مزال یلوصح هب رګ توق هداب 1

 یرلنیتفرف هرتلکنا یاب هسیا كرانوب بولوا بولسم تینما ید ندا و ۱
 هربخذ و یافیس یو دار نوحا یعیدنل و یرانک كنح یک أ (

 ندهظحالم یرللتا ضرعت هرکسع كج هک هب ی یا مور ندنفرط یلوطاناو ۱

 هلثص ندنشیدلوا یتثأفس راراب هکنج .كنکلبلاو صو ندنشیدلوا دی ||
 دن رارزواو بدترت هدسفس رادقم یکیدروک تسانم ید ندران واشاب ىلع دمع 1

 كع و بشاب وریپسنو ثعب هنراوصهروم یرغوطو بصذ غوبشاب بسا 1
 لع ا اردا هرواشمو هربا هلا ینادوبف نواهش ةنادوبق | ۱

 زا جاقر و هست هنسودنک یسلیا تمدخ زاربا هیعلاب و تکرحو ۲

Eهدنس هلئسم ییاهوو تربع هلا نیبعت هنسهرا رلهطا ورندسودر"  

 شلرویراعشاو سما یسلیا تمدخ نسحزا راد دنیا یا ر
 هنسهرا را هطاو هن راوص هروم جد هدنزوفط كيظعم نابعش یک یتیدلوا ۳

 ا شات نوجمایسردشراهربخذ هلورناتساو یسردنوک یک اطر ا

 ۰ ردشلردنوک هیماس تارب رح 1

 هدنفارطا والدم یرلبک كنناصع یراهطا هراسساو ددل وص و" هجا

 رگ شعب راو ر ندنفرط یسیلاها یسدطا هحزوب ندنراودالشاب .دفعهالوط



 نرد هلا رس ندنمهعلق اکع كتوراب ندنکیدلردنوک تام هسب رف
 طلوازونه مدآ قحهراو هربهزاو نابتسم زونه ندیماس توتکم نانلوا

 ؛( روما یایلوا نکیا ناکیار هد رب زا هرزوا قلوا ناور هلون اتسا تویقیک

 هدننعص لاح مالعتسا رەد یعشلر دن وک هربخذ ابعم هزوب رغا ندربمزا

 ا ردق ىلع ید ندفر طر س ولو ,ل ومع رع یرالاهما هدم دقا نحو هلل و

 لوهج رع یعچج هل وا یسهلوقم فارسا هساقاب هنسهراحر ناکمالا

 ۰ ردلوععم كعد ردلکد لقع زج هب الک | مز وب ا رظن هنغددلواأ

 3 ۱ * یه ۰ ) فرشلاف رتا فرسلاف فرشال (

 ابقط راول هجا وص و هجا اج اص وصخ یرامور یراهطا زکدقآ الابهحورپ

 ۲ ودش ندنعدل وا هدکلنا دراوت هلوساتسا ی رد داو یرلفدل وا هرزوا

 | هکوبلاح ۰ یدرویمهلب روک راج یسلردنوک یک هلباهلوج هزکدقآ قلارا

 رم لک یلج راشو هربحذ هل وداتسا در ات یغید) وا د وله یرح یل رط

 | یرلبیق یلوطانا ما زکدقآ ۱ هلیلاس را راراتاب نده رف و هلا راهاق قفوا ندنعح هل وا

 9 راو ٹناوح هب هدن راؤ رط سودرو یسهطآ شوفو زفاسو والدم تونالقو

 ۱ | هیراوشراف سودر هلا یلحاوس یلوطانا ارب هلکمک مزال قلشالکا
 ۱ ۷/۷ صوصخح هدنسیتلا كنابعش هرزوا كغا لاوحا شیتفت هحراو

 دا ورالک | زوس جاقر ید باشا هادجب ا رد ناد وق یک یفیدل راقبج

 ردا لاسرا ردق 4س ودر هل رلشاق ل ارم هك ودا تاتا مدآ رولب

 تول والباق ىلج هربخذنداکع و سرفورصو یلاوحاار هطا و ا کدقآ

 ۳ ۰ یدلزا هبماس

 4 رګ قرط هلمحارخا ۵ زکدقآ | كن وام یاع ود ا رظن هب هح ورم مات

 دنع یر هعف و نادغب و قالفا هد هدا شم ا وب ندهیلاح ضثارف قیمت

 نو ور یراهناصخ تان هلرولدطات افاعتفو یلراستخا كنهروخ
 ۳ هکمردنوک هزکدقآ یوا یاغود هلففلوا لج هنکي رګ
 4 ۱ ۰ یدروس هنل وا

 بر زا هاشاب ىلع دمخ یسالاو رصم هدبجر رخاوا كد ىلع ءان

Jkراندرصم هنس رم یه هنلالتخا كنسالاب هن وط هدمها نوت  

 اراک قرهل وا E قصد هنسس و هرم ہد نالوا داتعم



 در ه درج ر 9 الا تو ا هاشاب ا ا ادص هدلو

 ۰ ردشل زا رثتهاس تب واک ندن را دص

 هایسهخا هناا وتاسقار هک ندنغلیح زاب راګ هک ردلالمرپ اب کھ

 هس ور ر ب ودنا قوس و ۵ ۳ E : یاب و توط ردقو قیام هلرادت

 دل یدل وا شا را صا ا رەر و توشر دناطناص و نررومام |

 راو هات سرت و اع ود دوم هدنلا یساشا نادوبف كن هام تلودر هح و و 1

 هنسسالا و | دی یا هكر ومد هارد و تورا رادقمر رف نکیا 1

 زوم رغا كلذک ۰ لاوحالاو لوطا لوح ناخس ۰ ردشهردشالوط ۲

 تما ضس ۵ د هنسانامر زوم رعا ییایصع تكنساامر هراوم ك ا یل ٩

 ندنشدل واترو و سه و ع هدزوم ر عا و نابم ییفیدل وا ش دانا ||

 وارد 0 اهناضورش نیت سارا این رادقهر
 ود هود بوج ندنڪا اوشا داش هد 4تسا شمال مدار او

 هح هقشد ارم ید هنسهدو و رمزا هرزوا قغلوا ا هتلودرد اطاتحا

 نددس ردآ هدف رط وا تویمراو هربم زا مدآ و bad ۰ شمردن وک تاض ورعع ۳

 هثلود نود یتیفیک یسهدو وربمزا ندنشدل وا و هرزوآ قلوا شم

 بوق ندنحا ای ثا هلس رقنر مدا نالب ردنوک ار هدقلارا و ۰ شمزا

 یدنلوا دپ هل یدعت .۰ یدلشالک | یلاوحا لزوم غا یذلک هلوت

 اما ۷ رودیا تاج ناز ۵ لی 7 ا هاب ییفیدنل وا ردن دن ۰ یسرد 1

 ندنغیدل وا ی دهیلصا 4 هعبظ و حر وم قحزاب ےک بک یتیدل وا ر یا هل هراح

 هدا وب تالیح هلا وح تراهم كون لا ل نامزوا ۰ من هيلي وس oar زرعوط

 هفرطر هرزوا قعازاق تفو زار هله رط و و قمواص ندشاب یشارب

 توفاط بلوفر کو یدا رهام ر ۰ یدا ترابع ندم زد ش ال وا |

 هزوم رعا ندربزا اےک هک ل وش ۰ یدر وصا دهن و و رخ ات لاکنح

 مزال قغل وا لاوس ندرم زا یارو ادا و یم دلزدنوک یو

 یدروشود ااا دكرهد رو

 تک اشو هربحذ هر هلع ا دز کد وآ هل | ناس هک رد ودا وا یاش

 یودنا ر نم یزد کو اند و تابه a رط لوا ندل وم E ریه

 یتح بولوا ناکیار ههلج هرزوا یفیدنلوا حرصت هدهیلع رم اوا ضمب

A) 
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 ر ینبم هدنسهورذ كعفتم لبجرب نداق همک و هدنرزوا نور رب
 هلکفک و ت یرهربخد هده را رشعابط ردق اون یمیلاها هلغلوا هنیتم ۱

 کوبلاح تودا ےلست ییهعلق هلیطرش یرلفلوا راما هنسهطا شوق |

 زوپ یدب قاب فیقوتلاب ینعب ر ًاب رفت كنيلاها هدقدلوا لخاد هبهعلق ایقشا |
 ردراشعا لقن هنسهطا شوف یموغ ردقو یللا ۰ ۱

 هدهسیا راشعایط ردق یا قجو ج وا ید یمیلاها یسهعلف ن راوانا

 ردراغلوا روبحم هیلست یهعلق هلا ناینسا هلب و یاب ندکبل رب هرخذ ۰

 لثف یسهلح بوغا افو هدهع هدنرفدلوا لخاد هب هعلق ایغنعا نکل ۲ ۱
 ردرلشلیا ۰ 0

 زاوج هنصالخ لدرفر ندمالسا “لاها ایقشا هکر د كب فسوب خ روم

 ها هژفن ۰ ردناعو كم یراکدنا ناعبو دهع هدنردب هرزوا كمامرتسوک

 ۱۳ دریا شل مزال قارا یراح هلماعمدب یخ چ یلاها نالوا هدنسهملت

 یراهنب رد تیسنا هج هقشب و هعدق تفلا هلیسایاعر یرلاضق ودنک كرنا
 i ندنعیدل وا یریهرقسم تداع كعا حوز یی ر رف مور هعشپ ندفدلوا

 ۳ ینیدلوا ثعاب هنص رلخ كس را ان صوصحو نغلوا تبارق هدنرلدب

 ِ نا ۰ رھا
 و یتیدودسم كنه رګ قرطو یتیارس هریازج ضعب ثالالتخا #۴

 رازج ضعب یکهجلوصو هعلاچ هدنبیقع یرلالتخا زوبب او هروم

 ترا كجویب هسیا رانو بودیا نایفط نالسعا ید یمایاعر هیانوب
 لحاوس هلا مابق هغلددناب زا لر رک هنلکشناصروف یمهلج هلغلوا یرایک
 ا ۰ ریدلبا بلس ینتینما زکدقا ردا ضرعت ۾ هیمالسا نافسو

 یمهظفاحم م زاول لات كنهر زج ندنفرط یلصح یهر زج سرف قہ

 ۱ ۱ ياو وانا یل ردن وک توراب رادقمر نوا

 ید سربق یلط وب و رویتسیا توراب ردقهن مداوب عدقتلاب هبیلاع باب اهنا
 هدهراس تامععو ردیغوحما تیاعر هطاشحا هسخو ردي وا را علق

 هلال یهارم كلصح ردراو یموزب كنام» هلوقم هن هسیا مزال یلکد یمزال
 ردلوباتسا توراپ وب هدنسهرا رزوس نایص هجاص یکرویلتالکا

 تینما هدرلو هلتهج یداسف كنساباعر زکدقا هلس هسلوا كج هلب ردنوک

 اا هللا دبع یبلاو ادیص كهبلا یموم لصع بونلوا نایمرد یمیدل وا

 که $
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 هلرباب نانلوب هدنلوف لوص كنيلیا مورو شارو رومأم هئا هروم ید

 ساوا هرزوا قفلوا قوس هننرافرط هرومو هیات ییاصصا برضو برح

 من زرونوبا هدانثا لوا هسیا اشاپ مارم ۰ رد شلدیا رادصا هیلع
 هندناح هروم كنا ندنغیدلوا لوغشم هل دات كنابقشا ندا عم هدنسهریزج |"

 ۰ ردشفلوا بیترت رکسع هجهقشب نوجما یلاوحوب هرکصندنتعرع |
 یرغوط هبهداول نداروا بوراو هنیدزا ندنرزوا رهشیکی اشاب ا
 رکسع یهدنتیعم ندا هبراحر هللا ابقْشا زونه هدهسیا شا تکرح |

 ایقشا هدهرص یرلکدلیا تدوع بجومالب ب وراشح یمافوغ ست ۳

 : نی هندزآ هلعلناشد ۳ هدلاح انف ك لر ەن هن رالاد ید ۳

 کو ی و ههداول ندندزا هن اشا دمع یسللاو هروم هدعب ۱

 یب زافو هندنر نانلو هدوریک هد هسا ا ه راع قوج کب هلا ايقشاو ۲

 راغ هلا لاح مارک ك ردا كيو تر ,روتطلاب دا ك
 ۰ ردفط هلک هندزا هلا روم ندروک ذم ||

 تربغ دعاس رش لا تباحا هنایصع توعد ادا هدهروم هکر بد ك ثالم ۳

 راخت ناربتعمو هقالع باعصاو رایشاب هحوق نازدنالفابا یلاها كردا ۳
 كتلم هک قدا یهورک نیباهرو دیلو هزم هلیصوصخ و یماسُهر تلمو ۱

 سکعلاب هسا هدنفرط یلیا مورو هدرلهطا ردن رادنتسس و عج سه ةعفح ِ

 هلا روز هموق یاتسور بودا ت ٹک ر اار دارفا هلا رانا ادا

 ۰ یهتآ ۰ ردراشمرب و تب روبج ۳
 لردبا تیارس هفارطا هدنفرظ هلراق تدم یلالتخا كنهروم هلتهجو هتشیا ||

 د یسایاعر له رق ضعب هدنفارطا كالس تولک ردق هکیالس جوار ۴

 لالخ و شل ر دشا ركع .ندقارطا اهن رس طم ۱۳۰ ریش نا ۳

 ۰ ردشلدنا ردو رهق اقشا نالوا عقم هدنس هح ات هر دنسک هد هش اید ِ

 شابق یرللو هرف الاب هجور ار ز ۰ ردشمام هنلوادادما ۵هروم نکل

 زکد قرهلوا متن هفرطره ی راناص روق ایعشا ر ز هجور یک یغنیدل وا 1

 ۰ یدبا شاوا دودسم ید یرالو |
 تمواعم هب ایقُسا تلم بح یر هعاق ی راواناو شنق الد لع ءان 1

 ٠ ردرلثلوا روبح هعلست تیاهن نکیا راشعا هعفادمو |

 نالوا هر زج 2 هدد ساب ونح تعا كنهروم یس علق هش هک هل وش
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 و RE کارو هدکعا تنعلف یارحتا كر هلک هنهاکشس سولغ

 اللسولغ اشاب دوم فرصت هلاحرت لنهج یقیدلوا هدننرآ هنوکح
 هب رات كيالسو رهشیکی لالتخاو داسف ابقاعتءو شعرکس هنس هظفاحم

 هل ودرد ځد وا و هباشاب رکسعرس یتفیدل وا جاتحم هدادءا ندنکیدلیا تیارمم

 " هبا لوخد هنساضف نیتسلو ایقشا قاطرب هدانئاو هتشيا ۰۰ یدبا شعا انا
 وچ یتیم هنفیدلوا شنا تس یتتینما كنهداح ندیک هرهشیکی ندسولغ

 كنامقشا كرهلک بلاغ هب راحاب هب رکسع هوو نانلوا قوس ندنفرط اشاب

 . یرهنانهج قدنص یمرکی هلبا بوطرب و ریسسا یلیخرب و شلغاط یتیعجب
 هدام سرد ینوک یحدب كناضهر یربخ یتیدلوا شلدا مانتغاو ذخا

 یدشک

 راه رف ندما نابصع هدنلخاد یغاصتس هلاحرت اشا دوم هدانتا .لوا هن

  هرصاح یسولغو شقعاط نی راتیعج هلا تکرح سفللاب هنن رزوا یسایاعر
 ۱ زا نی زرو ردنا سا نیکو مالو لبق نیل ..كنایقنغا ندا
 ۱ فنی هدرلالتخاو و ۰ زد رشا ییا ند اریضا چ نش هعلق شول
 رخّوم ۰ ردشلا فیقو ید ینا هلغاشالک | یلخدم كندیلو هرتم راتف

 رس ها مادعا هيلا یعوم دیلوپءرم هرزوا ما نالا درا و ندا ساب
 ا ۰ ردشلردنوک هلوناتسا یعوطةم

 ج لاو قلادضتک كندسودنک هنرزوا یماهنا كناشاب دیشروخ
  هدلاوش ش لئاوا هنسهدهع كب قمان ىلع ندنونامه ناوید ناکجاوخ نانلوب

 هی وانا هرس هلبارفن زویشب كيو هیجوت یغلظفاحم یلوبانا هلترازو ةر
 ۱ « رده وا سا یی راو

 وغثو شعآلقایا ةفاك یسایاعر كرارب نالوا ردق ههینای ندهروم نکل
 | یب هنکیدلروک جابتحا ه هلک ت اکرادت ندنغیدلوا شعابق به تالاسم و

 ۱ نددنناب هد ولک هلنا هیلک رک اسع سفتلاپ كناشاب قطصم فرصت هردوقشا

 ۱ هتل وا انا ندنفرط اشاب دش زوی واو قاد ای اقش اراد هبهروم
 ۱۱ یمضته تب ر وام هدلویوا كناشاب نم یارک .یصاکیا نوا تلا وش
 ٠ ردشفلیق رایست یح وط هطروارب هنتیعمو رادصا یلاع

 | اشاب مار ندارزو ناعصثو اشاب رکب وا نالوا یسیلاو نامرق هدانناو

 | اشا لع فرصت موروچو اشاب قیفش یلع یظفاح یزاغوب زکدقا اقباسو
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 هلا ايق شا ردق زوي ثب كب ایقشا ستر مان ازمکپ یلهطب روالق هدانناو ||
 رفظم رکسع یکیدلیا قوس كناشاب فسو هنسهلبا هدکدتا موش 4 هرداب ||

 مسوت لالتخاو نایصع هدهرصوب و ۰ ردشلوا روبح هتمجر بویمهلوا
 هب هبهلا تیانع هدرداب اشاب فسو هلغلوا دودسم راعمو قرط كردا

 نالوا ثوروم ندکی لیععما یردب اشاب فسو ۰ ردشلاق تولوا رظتنم

 هلن و كنم ردب هک هدناف هح ۰ یدرودا تکرح هناروبغ هساضتفا تچ

 ردق كب یرکب شینؤا هسلوا تایحر یرد رکا ۰ یدیا لکد كلام | |

 ۰یدرواب هردنوس یثنآو لرهلک هارو هلل رکیسع ناحناف دال وا و یهجرف ا

 هركکسغ كب یکیا ر ہدلا یقیدلوا ناس یرازو در هبا ا 8
 هدد سه دهع هدکدتا تافو كي ليعما ۰ یدروشالوط هدارو هداروش ۳

 هجهن زخ قرهنلا هبهرادا تح هیرغوط ندضوط رار قوچرب نانلوب || _

 كنا هدهسیا شلوا تیظوظح بجوم دوب بولک هلوصح تعفنم یلبخ || |
 یفیدم هلوق توقرب هقشب هنر, كنهیرکسع "ون نالوا لئاز هلبنفو | _
 یدنفا تلاح ۰ یدرویلاق زجام ندشهردصاب یشتاو یدع تلود هلتهج | _

 ۰ ردشمالئاب هغییچ هنادیم رر ررب هلب و یرلترضم كنکلسم ۳

 یسیلاو هروم اشاپ نایلس رزو یسیلاو ساویدس نالوا ندنرارومأم هروم |
 هدهار یاننا نکردیک هندزا هداشا لوا هرزوا كع رب هلاشاب دم || "

 كنايتسشا كر هلك بلاغ هبمالسا رک اسع .هبراخما یدل تویلوثراف تاصع ا

 هنره نکل ۰ ردرلشطنا مانتغا هریاسو ناویح رادقمربو راشمهلهب یتسیلیخ
 رالوب په هلتهج یغیدلوا نک كم زسهب راحم هسنلوا تکرح هفرط |
 ۰ ردشفل و ,رزرکح دود ۲

 نورد غاد هنلود یممروط بونایط هدنسهعلق هاب الاح كناشاب ىلع یلنلد همت 7

 اندام هدننص رصانتو نواعت هلبا رموركناشاب ىلع هدانناو یتح ۰ یدیا |

 دیشروخ یرب ندنرادغاک ثداوح ندا دراوت راد هنفیدلوا شا رصت ||
 ناسم نانلوپ هدنن ورد یسهعلق هبناب هلبرقترپ دغاکو بونلوا لاسرا هباشاب |

 لعو رایج هوراشیط ءلرميغا:لوبق یو را مسنلوا لا فا
 هروم هکوبلاح ۰ یدیشلروی راطخاو راعشا ود رولازا توق كناشاب

 ۰ یدیشلاق ورک قوچ یشیا هاب كر هبلورایا ینایصع
 یرلناصروف ایم دا هداننا ییدلیا تدوع هندزا كناشاب دم الاب هجورپ



 وق هلکزارب بوشب راج هلبا ابقشا رکسع نالوا قوس هن رزوا رادن رد
 اتسوق عقاو هدهفاسم تعاس یکیا هنیدزا اشاب دم هرکص ندقدلا

 راتعج هلام وح هنن رزوا ابقشا نالوا هدنسد رب وک نامالا هلا هب رومان

 وچ رو طبض ینیراس رمو یب هعلق قاروطیراکدلیا نصح و شقعاط

 ندنرابحاص زوس رکید هلبا وقاب رک یناتق هداول هده راڅو ۰ ردشعا

 ۹ ردشل وا فلت یرلسععد ندراساناب و

 , زوا اشا نالوا عح هدنفرط هن ولاص یزاهد رک رضس جاقرب اشار دمع هدو

 رط هندارغ قرهلوا لوقرب هجهةشب جد ییاشاب رع بودا قوس
 تونل ورلبا ردا كح هلا تاصع یرلکدلک تسار رنو ۰ ید وک

 فا و هد رف ناخ هندارغو شعا طرص یس۵ رو شاطهرف یو اشا رع

 رخ ینیدلوا شقعاط ینتیعج كنایقشا نالوا نصح# هداسیلک ول هعلق

 بس تنظ وظحتم جومو شلو لوصو هن داعسرد هلند لب كناعش

 8 ردشلوا

 ۱ نالوا عقم كتبا قحهرداب عبا هزوس رغا اشاب دم هرکصندنا

 :ا تکرح هن رزوا هداولو شقغاط یب راتبعج بوراو ه رزوا
 ۱ رس ردشلنا تد وع هن دزا قرهلوا مازبا راجود صالا هت ام هدهسلا

 هنسهظفاحم هعب را عالق نامه هلبا تدوع جد اشاب فسو هنب رزوا كنوب
 ۱ تلو تزد رک ندلا بح قد رط 4 هرداب هد رمص یکیدلیا تربغ

 داب ین رادقمر كن رکسع قلا ید) یی رلکدلیا قسصتو سصح

 رح هدنابعش طسا وا هلا رکسع اناوت ردق زو زکس كردار هنس هظفاحم

 ؛ ردشعغاط ینی راتیعج كردیا هب راع هلبا ایقشاو شعب هتدادماالال هلبا
 ر ندن ربا یح ۰ ردشعا ثالد مع قوجكب یسلاهاالال هدهب راحو

 دعا لتف یایعشارفا و لرد ثدح هل |د ص تولوااغو نادم ورشا

 2 ترعش هارو ام رقم هلسلاها و ردشل وا هدلا و دن دالوا

 فسو هدلاح یرلفدلوا السا سوفن هدایز ندکب یمرکی یسلاها نوتسغ

 ۰ نده ر ونک هب هرداب هدناصهر لالخ بولا ییسهلج اشا

 ¥ هداناوب %
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 نوک هق و ههام لحم ام اب فسوب نا قو یرخ ا

 نکر دیک هزوب ضا الاب هجورپ هسیا اشاپ فسوب ۰ یدرویلپ رپ و راو

 ۰ ردشمراتروق ندهرصاح یهرداب الاب هحور هلا زوم و

 هنا ید یی هعب را عال هد هسي ده هدږک هژوم نر اشا فس و لصاطا

 تك هنا نانو هدنزعا یزفر i یک هنا هلیسهعلق فا

94 

 كناو ین انس یت

 یک ها هلا صیلحت یتسهعلق هرداب و ییلتسف هروم عقاو هدنس وش

 تمدخ لزوک قرهلوا ی هدنربص وصخ لاصعا ینسینما كن . زفروک ۱

 ن هلا همی زا مال ونشا كاش سو ردشا
 هلیسهنیفس هچ رب و ےظنت سضحرب یمهیءالسا یلاها راد هنپ زاب یس اغار |

 قرهلوا قداصت هلب و هدنرکدتا عدقت هباشاب دیشروخ هلی رط هزورپ و
 قرهلوا قانون بجوم كناشاب دیشروخ یتربغو تمدخ نالو ع

 ندیلام بابو شعا هیصوت هتلودردو شهردنوک همانغیطلت هنسود

 همان ها نوجما یسلاق هدنسهظفاحم هعب را عال قرەنلوا ردقن قمدخ ىج

 ٠ ردشلردن
 سوک نالوا .یسلاو هروم الاحو یبا اشا اقا 9 ۲
 ندنرزوا هلاحرت هدکلرب هلبااشاب رعیفرصتم هن ول واندنارس رم یاشاب 5

 لغوا رادقاربب هجا یسیئاب یعگنفت هدانا یکیدنا مارغاو قوس هو
 هلا شاب دمو شمردنوک هنتیعم اشا فسوب هلبارفن زوب زکس ۍاغاد

 نوا لا تربغ هنصالسا كن هحل وارط هلا لوخد ههروم هدکل
 دادس نوین هباشاب دم هرزوا كلر وابو زاب تار 6
 طح رادقم رر هددعب را عالف ید اشاب فسو ۰ یدا شهر و ید

 هرزوا كلثا تاقالم هبا اشا دم باععتسالاپ یب رکسع قاب بوغار

 .یدیشطا تکرح یرغوط ههداول هلی رط هنولاص ندنرزوا یتح

 هکن و ۰ یدمهلا ید یهسک زویشب و یدعهشلو هلا اشاب دم ن

 دن راد رد هلاحرت یلوفر قرهلوا لوق لوف نایصع شنا هداشا لوا

 اشاب دمخ هسوک تح ۰ ید شهرک هنسحاوت هات : نیلوفر وا نا ۳

 ۰ یدیشلتوط هنسهب راح ایقشا هدنرادن رد هلاح

 عقاو هدنسهرا نیدزا هلا هکمود هدیجر لالخ ندنفرط اشاپ دم هکهلب



 ۳ یورو ۷ دار ل دف هکر دا
 هکتو شمرب و باوج ود ردمزال كاب یغج هالوا لقت ههلکسیا یغنق

 | هکبفسو یشیا ی داشاب ماه اق ۰ شعروص ندیلاع باب یساضتدا قسط

 ۱ ۰ e نسحو شمردلب ییغج هقبج هنسهلکسا قو ل رکسع هلا احا

 | یت هبلوانا ارص نداروا هدب ولک هریمزا هلبا میظنت ینسهرئاد ناسمه
 وشالوط هدهریاخش شيا مهمر هلو نکل ۰ یدبا شمرب و رها نوجا

 لرد هدهروم ید یمایعشا نانوب راکب هدنسهلکسیا هیلاطنا هسا گوی

 ۱ ییا ااا لتا
 هدلوا شالا تکرح نده رصبق زونه هرزوا كگ هریمزا كناشاب نسح

 : هدهرمصوا ۰ یدلوب لوصو هلوبناتسا ینوک یصچوا یمرکی كبجر یربخ
 ] هلتهج یتیدلاق تینما هد رګ قر رط بوقیح هزکدقا یرناصروق مور

 3 ید هدنسیلاوح ریمزا ۰ یدمل ردنوک 4یلوانا رکسع یهد هیلاطنا

 رم قرصت ناخوراص و هنعدنل وا فوخ ندداسف قرهلواتلسنم تبنما

 رط رهشیکب ارب هدندورو هزاغوب نتنازوهام دنس هظداح یزاغو رک دقا اا

 ۱هطفاح ربمزا یا رومآم كناشاب نح یبهنفیدنلبق رومام هرزوا ك
 وا مادخخسا هدنسلا وح رمزا جد رکسع یهدهیلاطنا و شغل والی وڪ

 2 تلر ج هس اشا ر بولت وشیلا هرزوا
 ء نالید یدنلوا بر ندیلوطانا هتشيا ۰ رد شفلیف بلترت رخسع

 ۶ هقسشب هنر ۰ یدمهلب ردنوک یدنا رکسع یهدهیلاطنا الاب هجورپ

 الس ارب ندارواو كج هلک هن زاغو زکدقا رانو یدشلوا بانر

 : دا دادما ههروم ه هرکص هدقحهراو هرهشنکب قرهشالوط ىن زفروک

 اسم هفارطا هلا تدش بسک هنوک ندنوک هسا یلالتخا هروم ۰ ىدا

 ۰ یدا هدکلیا

 ۱۳۰ ما د یا رول شارخرا هلاک هروم کوش
 ما اشاب فسو یزوربس یظفاح زوم او یرافدلوا شعالقابا جد

 هوللک ندنفرط اشاب دنشروخ نک هرو ضا هلذغل وب هدنفرط یلتسف یی
 ۱ تکرح ندنر زونه ءان هراذعا ضعب هددسمنا شغل وا راعشا

 ۱ یک هنننازومام لح كناشان تفنو نامه دوزولا یدل یربخ
 یدازاب هبماس 246 اخروه هلیح رات یسبتلا یهرکی e و

 هک تندسیک



...۰ ۲ 6 

 راد هارواو ابا هام تاب یک ها و ید

 تقولوا هکنوح ۰ یدشعآامدنسا نکو را ۲ دالوا |

 طابضنا هدرکسع نانلوا قوسو عج هلتروص ماع ریفن ندراهرمشط |
 دالوا نانلوا جارشا ندننلایا كينالس هدهبسیا رازاماراب هت ندید وا]

 شا هگدل وا ند رافدل وا طوبصم هلن زر یرک ع ناحاف

 یني رالردنوک هبهروم ران و اشا دش روح هیلع ءانب ۰ یدررروک |

 ول ها كنهروم ز زونه هب سل[ رامدآ نالوا هما لک و ۰ یدیشما. ضف و

1 
 لوا نار كنشبا هساب تلود رظن طم هدلاح یراقدلوا شمامالکا |

 های كلیدعش كنب رکسع ناحاف دالوا یتیم هنغیدلوا ترابع ندنسلروت |
1 
۱ 

 یکهلب هل ردنوک هسردیا سم تروربض هدورلیا ا هدننهج |

 لا یرللاصیاو قوس قرهنلوا بینرت رکبع ندیلولیان نوجما هرومو |

 ندنفرط اشاپ ماقما یتوک یحندرد نوا كبجر هلبناپ یودیا هدنفلوا |
 هدنساضف هطب روالث عفاو هدهرومو + یدلزاب هما او ا وج
 هلال رطب هدنس وي رانف هدلوښاتسا ندنرالکو كنا سیلک 4 وب نال وا ۱

 یحاتسو ربهار نک اس هدهناخ یرلکدتا ریبعت یغانوف هدالوا هدنلاصتا | ۱

 ٠ ئډل ر دلاق هسا یشاب ۱

 ادتا تیما كنسهلتسم هروم نالوا انتعالا جاو هداب ز لا لا

 یدمهدالک ] هب راک و اما یدالک | یسودنک هرکص یدمالک | اشا دیسر

 داف راپغ ههراثا فرط فرط بولو لا یادم یا کک
 نوټ هکلب ناحناف دالوا لکد یشیا هروم هدنفرظ تفوزا ردا هاتف

 ۰ ردشمراو ههدار قجهیمهسلا وا هسلیا تکرح یسودرا ه

 ؛ هس وسیع نالپ روب ناب یعیدسشوا بدتر ندنفرط یلوطانا هل

 هاش نح ندنارمرف قرصت ه نصف دشا
 یمهعلق لوب انا هلترازو هر هرزوا قللق هدنسهدهع یتا هرم

 رف ك ,یکیا ندن راق ےس نداو دیجو در هساعمو كيج وت ییلظفام

 یرافلوا قوس هبهروم ایاکرا هرهنشم ندنسهلکسیا هیلاطنا هللا بیت

 ۰ ید شلر دنا هنس هلکسا هنلاطتا هلا عج رای و شارو ۲

 یرصتم هکت ندنفیدقل وب هثیفس یفاک هنلقن لرکسع ردقو هداروا هکو بلا

 يدوا ۰ ,شمزاب هکب فسو ینرصتم سودر یساردنوک هنیفس ردف یم

) ۲۸ ( 



EME. 

 ا ویا افصا یناراطخاوب ندنفیدلوا ربدتو یار لها :

 LL یکا ند هجا وار ط هداشاو و شا تماقا نوک ید ىکا

 دج وارط یاععتسالاب یکی د وم یسیکب یالاهزتسنع نالک هنتسعم هل گم

 ہلا لع كنهروم رم ندنل وخد هب هکل ویا رطكنا هک ویلاح 5 ردشتیک

 وصلنا ىلعو یرل ۶۵-۵ یکهدهروم هلا نامصع نالعا ییاناعر

 م كى نطصم ندنراکدتا هطاحاو صح رادام اراد یی هجا وارط

 ۱ ۳ اوحا كناشاب یزوریس ملک : ردشذاق روصح هد هل و ارط رار

 هو ولا هنشبا توراو هنتسودرا هنا هلکلرکسعرس اشاب دیشروخ

 یلنلد هت اشا فسو اب وک هدهرص يکيدتا مفد هن رابصنم ییارزو

 وا تباعسو زغ ود شمراآ توط زسهلک ندنسودرا قرهلوا قفس

 تادرب رونادلا هرازوس زرسلصا هلب و قرهلوا لدفاص د اشا دیشروخ

 3 مرو هزوس ضا نالوا ی صنم د یاش 1  فسو ندنفبدلوا

 ۳ نالوا تبع دوحوم اشا فس وب
 دنهاک و د را هساب هلا قالخ یسهر دو

1 

 * هنا بویلیا تم زع هزوب ضا هلیسهداح یتګ هاو هزورپ و تکرح
 دلیا نایغط نالعا كنساباعر یسهرب زج ےن هروم هدک دنا برقت هنس هعلق

 او ندنغیدنل وادا دتسا ها رابخا هنسودنکی غیدل وار وصح كنس هعلق هرداب و

 ق یت هنا هلیاراقباق قفوا یرکسع نالوایییعم دوجوم كرل مها

 هاکشدن هرداب و شمر کس هنندادما كنهرداب تاذلاب هللا راما هنلتم هروم

 اب هلا مانتعا یی راب وط هعطق شب و شقغاط ییایقشا تیعج هب راعاب

 نسح قبسا نادوبف یظفاحم ی هنا ۰ زد شا عضو هنس هعلق

 هرف نانلو یلسع هدنسهعلق نیت ها هلغغلو هدنسودرا هبناب نامزوا

 ۲ ندنعیدل وا شمراص یقرطره هدانئاو هسا ایقشا یداراو 8 نیما

 الزس هرخذ یربلاها یرتس ىع هتنا هلرکو یسهعلق یی دنا

 هرهلبخ ندفارطا هلبق رط لوپاچ اشاپ فسوب نکیا راشلوا باتت
 ر هروم هل باب و شدراتروق ندهقناضم ید یرلنو ردنا عج
 را موزا ا كم شب ترد لاح هم ندنعیدل وا شعا نایغط

 ۰ 7 شیردلب هاشاب دیشروخ هج هقشاب

 ۲ ل ع ندد شب ۱ یک كنهروم ید اشا دیشروخ

 اب دم یسیلاو هرومو یو ثلکب ینطصم هاروا هلرف زویشب



 ۰ رد رکو اع ةعفد نایصعو لالتخا شتا A رو ۱

 هلرک ۰ یدابوا ندنتلفغ باوخ یدعت اشا دنشروخ یر و

 نالوا یسیلاو روم هددهعلا بیرفو ینا ان و ودنک |
 هده وار ط به یر ۵ راحو مرحو یرلایشا تعفیذ كناش ا دم دیس

 رومأم هنتیعم كنا اشا دمو رکسعرس اشاب ديشروخ هکهراحه ۰ ىدا |

 هلب هن رامرح a ولغاب هنسودرا هاب ځد یسیکیا قردلوا

 اشا دیشروخ هدکدتا نیس یلالتخا كنهروم طقف ۰ یدرارویمهدیا دادما

 كی یطصم یئابیوبق نالوا تکی اشاب مارو یمادعتک كناشا د ندنفرط |
 هب ها وارط قر ەنلوا بصز عوبشاب ةركسجا لقا وشب كوا ۱

 ۰ یدیشلردنوک |
 هدارواو روبع هنلتسسف هروم هللا راشاق ندنلحاوس یبا مور كیطصم ۱

 تامزاول لاکا هلا ففوت نوک یکیاو تالل ها شا بو
 هلا لوصو هنس هبصق رییس وو تع زع هنفرط رحلس و هرکصندکدنآ

 ندابشا و شم رک هن هبصق هلا شب ورو ه ا نده راج تعاس کیا ۱

 سودرک ندارواو ۰ ردشعا ناسا یسفاب قرهلوا فلت یردق ز یکی ۱

 شب ورو كلذک ۰ و نده رام ردو تعاس حج وا توراو هنسهبصو

 ناهنسا یسیقاب قرهلوا فلت یردق زوبجوا كنابتشاو شم ربک ه هبصق با ۱

 سوخرا رجلا یلع ینوک نینلآ یصنجوا كن ەرخالایداج هدعب ۰ ردشلنا |
 رغظم هلا مادتعا ییامشا هدا ز ندزوشلاو ماصتقاو موحش هنسهبصق |

 هح اجو دا وص توعیج هنادنم هلا ید یاوعد نامزوا ۰ ردشلوا ۱

 كنسي راق مورر هراکمو هروهشم هدنمان الو و نالوا دودعمندن راهدرک رسا

 ۰ ردشلوافلت یاری! هلباایقشا یاسؤر ضعب رکید قرهنلو هدهکرموب یلغوآ

 همالتسا لها نانلو روصح هدک دلک هنسهعاق یلوانا كب یطصم ه | ۱

 هد هح ویارط ) رار هلا اغ كیربت ردبا ینامداش راهظابولک تایح هز 1

 سوخراو یلوانا زکیدا لقت هارو یرلمرح یهداروا ردلکشم قغ راب

 لقمه هعاق هلا عج یی راهربخد والیئسا یراه رق یهدفارطاو طض یتسهوا ۱ ۱

 . ىدا راشعد ( رولوا لباق یسهرادا هلوهسلاب كنيلاهاو رکسع زردآ |
 دوخاب + یلوانا یتسیلاها دل وارط ریسدت نسح نامزوا عفا ولایفو

 هدلاح یتیدلواتاذرب ردا هنسفن كب نطصم نکل ۰ یدیاكعالقن ھهردا |
Tt 



 ۲ را كار الا يدا نیس قلا زوئوآ وا ٠ راما
 ااعر ممج رل هنسک مان نسح هطداح و شابا و و یلواا

 ۲ یسهمک هیلاتسا را« ور هل راق اشو وتش A نکیا لو هدرازاب

aب نورد بععردقرهلوا بهاذ هننظ ش٥ و هتشر رص شا كح  

ite 

 جد اار e نالوا دوعوم تقو دص زم هدلالتو لابح بودا رارف

 9 ۰ راشمر ويح هنادنم

 ۱ نوت ت نوت مالسالها حمل وا رهاظ یراتین ءوس هلهجو وب كرامور
 ۱ ر را هحوق هدن رکدتا ثبشت زه ایسا تامکچ هب هم نامه قرهلوا هنالا
 . زئوقحدج نع ابا هلک ازش ردن لضا كتک رح و توعیح هادم هب راه ام

 ۱  هیاوغ ال هپ هم هد هر زج ران :وک وب طعفزک هرطاح هلماعم ءوسهدزکتحرا و

 ۱ زا رب دع هاتف اصلا لحال ود رانو سما یدعت هنعاصف اشا ندیا روهظ

 : 1 رد ردو ییصا كتيمجو یدیشغ وا همت یرالوا هرزوا تریصب هناباعر
 | ندنفیدلت یر رروتوک لب و كشيا قترا هدهسیا راشلیا مایق هطبلغت

 ر یەبصق یالسا لها كسوخرا ینوک یګعزوقط نوا كنالوالایداج

 ۰ ردراشمرک هنسهعاق یل وانا هلا

 2 هقو ۰ ردشملوا تبسهنظفم كنمالسا لها هروم هنداحو هتشدا

 | مور ردق هتفولوا یدیارلکح هلس هدنااعا یالسا لها ۹ ی ۷۳ نوکر

 راارڪڪو هدراغاطو هدرلهب رق زکلای بویعا ضرعت ه هعلقر هللا تیعج
 رایخسالا یدلو هدکعا راسخ لاصبا هلییس یاسنا هلا راذکو تشک

 کادا رامو رات ایقشا تیعج هبا رکسع قوس ندیلواناو ندهصل وب ارط

0 ۳ 

 ۱ كم نالعا هدفرط ره یسایامر هروم هرکصندن و اما ٠ یدا

 ٠ رایدلوا ردا قیضتو رصح یرادعلق

 الدهبن یلالتخا راث آ نالوا اغور احاح یرلیشاب هجوق هروم لصاما
 السا لها هنس هجرد انوا لایخ ندنسهقرا هدرب هللا لج هنکي رڪ

 زرط یسهفرف یلونامرا كناشاب وشاب فرصتم هیاب الاب هجو رب و لافغا
 سا قرهنلو هدنزو هظفاح یجاون هکناص رامور یفیدردنالحالس

 ۲۷ ا لادحو ا ها همالضا رک اغ نیا راسخ لایا هارد
 ا فط لرامور ندنس هرا كراهلداح وب و ندنسهقرا كنهدرپ وا

 ا اروا ردنا هزوهظ یرادابعطو نایضع اسم ویشراف
 هالب وط ههروم بقعرد یراب رارف نانو نانلو هدرفرط او

 ۹ ی #%



 یالاضم هدازا لرصخ یاجرابرد ید قوت ید نوا 6
 ۰ ردراشفلوا لنت وتادروقوروام یافرو و |
 هرنر وهتشررسقرهلوا هلماعم هللا تدش هدنرعح رامور هدانناون لصاخا |

 هدصالف كرنا نکل ۰۰ یدزاروتلوا مادعا نامه نور کک کک
 هلتبسن هرجنکشا یراکدتا دمالسا لها "هزجع نشود هن رلا هدهرومو |
 بیس هن راهنایشحو لاعفاو كرنا ۰ یدبا نوها كب تدش یراکدروک |

 ج هنا دیه هليا فیس ههالسا تعد رش ۰ ردسصعت كنابهر اذ ۱

 كنهنایشحو تالماعم وللثوآ ندمالسا لها ورد هنس زویجوا كيب نکیا ||
 ۰ ردیسلوا هدازا ندنسهیلب تبنایهر كمالسا ند ید ییماذوا رداص ||

 یا زونوا کرد هرکص ندکدتا ناب نيرا ول 6
 هکه داف هج هدهسیا رایدم هراتروق ندنسایسفیس یی راشاب ید رانا هدنسهنس |

 لاماب یناییصو ناوسنو روکذ كرلاضف هحوب و بولبکود راناق هو

 رانا قرفلوا هدا ز ندعسو لظ یرتکدتا هراب رع لرالویاپسا بول وا 1

 ۰ یهتا ۰ رولوا لالم ا یاس لردغو روج یراکدروک هدهروم

 ۰ دنناموقو هروم ید لک

 < ینایصع كنسانامر هروم #۴

 مالسا لها ةتفب یسهحک هیلاتساب ( خ رس هی ) هدر ره مور دیدانص

 شخ هج یرهنتفو داسف تامدقمو كنا انفا یتسهلج هلبا موج هنب رزوا
 هلع ندنکب رک كناشاب ىلع لنلد هبت هدراذتعا ماقم هسا زالوا مار

 یرسو و ۰ را رب و رارو هلن رثشاب هرزوا كقلکو اک نوش نوش ییانجو

 تشک سان اب du راهب رو درصد ككنهر وم نوا ملعت هراناک مزال

 كماعااشفا ه هنسک لوا ندننیعم تقو یرسو هلا هفبظو یاشا ید رانا

 یسهعف وسوخ را ندا روهظ | راصف طو ۰ راشم ردتا نی ۵ اناعر هرز

 ۰ ردشم راعیح هن | دبم ید ۳ ۶ وب لرامور ل وا ندد وع وم تفو"

 همالسا لها یهدنراوج یم هو هطب روالف نال را ناس هدالاب هکهب وپ

 مالسا لها نانل و هرز وا تلف هدارف و تابصو ضعب قرهلوا هد دنا ۵

 یلوانا هدلاح یرلقدلوا شمالشاب هکمکچ هرهملق یهدنرراوج اطابتخ

 یمهبصق سوحرا مقاو مور ای LL قحو یکیا هدنهاگشاب یھ

 هرزوا هایتسا بول وط ید رادسع ء وس ندرلءور نال وا یراتفلا السا له



 :و شلروکج هلا نکیا رب هغیاقرب هتشب قرمهلق وریک نوجما قمرچا
 ۱ نا هاب رظیا تعناع هنتفرک و ذخا كنا یرهشاط هنفسو یادوی مور مان

 ر تلذک ندنغندلوا شلردنوک هلوبناتسا یسهلج بولتوط ید

 ءا هدهددش مقاوم هدنب وک دوانراو هطلغو لوبناتسایوک یصچوا نوا

 ۲ ربیدنل وا
 ۱۳۶ رب بولوا را مور نکس اک نوک لوا هب
 راو ورج نودا جهفوح نالوا یماطعاو ذخا هلا رابک یک او

 لاح نک اس هدط الب ندنراڪګ هف وح هم و یردار نالوا 9 اس هدنس هب ی

 رب رر هدرالحم نالوا سان عج مور رفن قلا رکود لذا# هرلنوب و یلغوا

 ۱ ها زاوآدنلب نکردیک هلتقم ندبلاع باب ورج نودنا ۰ رلیدنلوا لتق

  كرهبلیوس رازوس وللثم زکسیمتج هلیتروق ندنلا لزل هلکعا مادعا یربزس

 1 ۰. ردشلیا رعضلایم راهظا
 ۱ ٣ ناود تول وا ندنسابرقا هل لهداز یتنالسا نوح لوا هن و

 ا یننک کوش. ۰  یدنلیق مادعا كي :یالطسف نانلوب یناجرت
 3 ناو یدنتسم هغمزاب رادغ اک هن وک دن و جوناي وک هنن رایضعب ندن اصعا

 3 نم هنفیدل وا رومأم دل ( همانا رکج هبیدک )ندنفرظ یدنفا تلاح
o 

 ۵ رح و عصو تقوی هل و هدرادغاک یعیدل وا شمزاب هنفرط نیتخلع

 شعا حرد رلزوس نیتهجا ود یک یدیم یعسوم یدعت كن و ردیلقاع راک

 دک نوک یجچ و انوا تابجرقرهقیچ هغیچآ یتنعلم هلتهج یغیدلوا
 ام ود ردن رایدرفال و هدرادغاک كغیدزاب و بود غاج یسودنک

 وصح تنفکو هدرببعت قحو یسهویشرب كناسلره هدک دا

 راهش تولوا دیفم هد هسا شعشعلاق همالک لب 0 هلع ندتغدل وا

 ۱ دص وصخ تئهو یعابلاق روع و یکروک روع لا نامرف تح وهرب

 ا هدنادم نوک جواو یدلدا لتق هدنهاکشدب یکشوک یالا هللا

 ۰.یدلزنسوک ترع هنلاثا

 ا با ناو نالک دنلوآ ید اند ادا کی مور مات

 5 ینیدلوا انف "هدرکفپ یتایح عع كنا ۰ ردیک اط قوب هتشيا یکوص

 راراتف هرکص ندنآ ار و ۰ .یدنوبس یراموم ید كئفنص وارانف

 ۰ یدنل وا ممصت یرلماغل وا ما رزعسا



 تئیهرب نامه ندرلنا هسلر وک حابتحا هدلاح یرافدنلو یت ۷ نم و متج |

 ۰ زامهنلاهنتلا طابضتا هللا زوس کلا و ۰ زامهنلوا لیکشت هداها |

 هدنسهرا یاطباض هلمارفن یسهنروا یره نالو بالنار
 ناب دعت یرلکدلیا عاقبا هددحمم كنارفن هلا تاشب وشت نالوا ثداع |

 دعلاطلا یدل تار رع نالوا دراو ندسنفرط ىظفاح لسیارا راد

 کای روش ۰ ردشلرد او دمانتعصت هلع ندقافتا نالوا لصاح هدل ویناتسا ۲

 رولوا ندهورک هنره راسو ولقاحوا ا لوک رسد مالم هدف و هل و 1

 هلبرارب ر بولوا دوج وکییمهلج كرهبعد م ون مم وش نب نوسلوا هنا 1
 ندنمالسا قافتا هن رانعشد ودنک مالسالهاهلب رقت و و كليا یسهلماعم شاد رق ۱

 لصاح دصو هدلوبناتساو مزال كىروس وک عاشو توق نالوا لصا 6
 دبیرکسع و یلاها هلج یفیدلوا بولطم یلوصح هدهسورح كلام عیچو ۳

 یرهلیسو تجهروتک هقوشو تریغو كجهدبا بلج یدم تما هلا هدافا |
 قفوا ترخ هامالسا نام قفوت دنا برلف فلات ۴ ۱
 تاهه تاهه ۰ .ردشلزا دیماس مو هنظفاع لار 8
 شوه شوکوج ( عارصع ) ۰ یدرو هکود روت قوغوص یدنفا ۱
 حایصاب "یطتسیم حایصع ِء نتا منم # دک لاعم نسح دوس هحدشابت ۱

 كلردنوک هنتسعم یرکسعرس نادرو قالفا هرزوا یقیدنل وا نام هدالاب ۳

 شغت وا صا اما یرهکت یسلزاب ر e كيبشب هلناونع یرصکی هرزوا ا

 شب و هلبمان یره .مکی ندنقاط یرسرسو ندنفانصا ثلوساتسا یتیم دننک و ذبا 7 ۳

 خر سا یا نوا كجو پراوا ج رش كييشب هيرا ۳

 یتنرید هسیا رلنوب ۰ رلیدلردنوک هبهرد كوي هللا یراقناق رادکساو رلهنوام ]|
 هنفیدلوا یاونع یرصکت هدنرارزوآ هدلاح یرفدلوا:یساو اک
 تراسج هراتحاضف یرلکج هبمهدبا تراسج كنب رکسع ماع ریفن راس ءان ||
 هرکص ندکدٌ سیلاب یدنفا تلاح ناک هدشاطکشپ ندنرفدلوا ردا |
 یک روبلا هلنوشروف كنفت ییرلبلاب ایامر هلا وراقو ند وک هتروا ۲ ۱

 هنهرد لوب هلجوک كردا بارخ یهسف هنا هو و كيشد كيلد | ۱
 : رلیدلبب هنلوا باکرا هر هنیفس راحت نالوا هثیبت بوراو ۲
 رفن جوا یربفظ یانجابو یارتسا یدامادو یرو یهار هطا هجزو ۳

 انشا زار یا ا قحا بودا رارف هدکلرب هلبا یرهجوزو یرالغوا



 |( ےک اد تنا توب وق هلا دوه یی راناحو لام هدروعوا و

 دیناطاس تسابس ۳ ید ردش و یسهبعاد لابفا و هاح ظووب همدا یط ع

 ۷ ) داق دسافل | ىلع یبا ( ۰ یدا یسهظحالم قمراتروف

 یش م ولقو اعیج مس ۱ هب هبم رسا راکوا ورندنامز هحناعقا و

 امر هتننافحو لدع یبس هجولشاب كنو ۰ یدیشمک تتشت ههقفو
 ۱ یاب وفا ماسعناو افعض مادعا كندنفا تلاح بولوا یسهیضف یساغل وا
 امد هنرمر شنو یراومهان هو رک یغیدلوا كلاس هدنسیداو ابعشا
 | كنهقرفت راثا یعیدلوا شعار هنسهرا مالسا لها كنا زکلاب ۰ ىدا

 ۱ |  تلادع یاکرحو لاعا نشد ۰ یدا حاتح هنف و یلبخ یهلا زا

 نا ینا هقافتا لوصح یتآارجا نالو عوقو «مزورو قالخ كن هيءالسا

 ا رودا توعد هفافلا یالسا لها کک هراط یشاب هعفدو ن کیا

 ۷ قافتا هلا یناذفتم یرصکی هرزوا یفج هلیشالکا سد ندنسهنآ ثآ ارجاو
 / زا . رویتسیا كمردتا ار جا نیم هم" ض صا ضا هن هلا هلیس و و هدب ودنا داحاو

 | 4 ولطم "هرم ندیظفل قافلا نایلوا نورقم هصالخا ا . یدنا

 u ماطر ہد رع ہہط قابس درج یا تولق داتا ۳ زالوا لضصاح

 هقو زار هدو و ۰ ردیابر ضیفر نالوا لصاح هلیعافجا كند
 ۰ زالو لوصح هلعءزاب بوتکم رر نامش هسفو ۰ ردجاتح

  یازحا هدنف رظ یس هسعم مابا AA نمهزکب هلیشرپ نوک ینددلروف یشرب

 ۳ رواک شوخ دغامدهدک دتا اد صوصخحت حا نہر هلا جا رها یسهبکز ۵ھ

 ردنال صفت نالوا طوسبم هدالا نکل ۰ یدروف یشو ناک وتاسقا

 e e یدکح رات زەن نوح ا كنا هرزوا یتید)شالک |

 1 ۰ e فات ره دفن

 دحر و لکشتم هداحتا تبهر ندنعاقجا هلیعات یالااب ۳ )

 مه ص وصح طابضتار قرهنل وا هب رو ملعت هددت دص وصخ دعا وو

 ۴ ریا تک ر یک دوجو كن یسهعوجخج تيه تا الا یدل تولوا

 اظ بویلوا هطباضو هطبار هدنارفن نالیالپ وط هلبتروص مام ربفت



 سان شیابسا هد)وداتسا تدم زا ر لا هی ۱ را قم ردق و هشیاا ۳

 ۰ یدلروک |
 هدهسلا داتعم ی ريا تیعج هدرالګع ضعب لراناینییرخ هدنران وک ایلاقساب |

 یرالنا تیمچ هدايلاقتساب ندا برقن هلییبس یداسف راهور ا ۱ ٍ

 ۰ ردشلدیا غاسب ||

 راغ دنا یرولس حالوار نالوا شمرک هقاق نا
 لع بلاط قرەنلوا ءابتشا ا ییدلیب یتالص ناک را نکیا رالیق

 یتیدلوا شوب قاروا صعب هدنزلناب و شلتوط ربارب هلیقیفر یکیا هدنتفابق
 یح بودا ثبشت هبایسا ولردره رامور دورولایدل هبیلاع باب یربخ
 هل و هرزوا كمروشود هقرفت هنسهرا مرلسا لها هلا فیحارا رشذ

 یحو اب دود ا ود رار و ردشالوط راس وساح هدنتفاق ناسم

 یلاوحا هلس كمولع ةبلط نالک بوک رر چ راب وتکم هیصوت

 لوبناتسا نوح |:یسالر و تضخز هن رر هلوتاتسا هد را

 ۰ یدنلوا هست هنارفن فلوق اا
 هدهتسا اتکا: هندرش ةف نور و نورد رله 0

 لرد ییغح هل راح هازج تداهن هد روا رف مور یتیدلوا تاس

 a یدا ش اود هنعاح وو كنب را دقتتم یرګ ےک نوت نوت هلکعا

 كمردتا قاشا ید عطر لها وش راق هدفافا كرامور هد ر وشم ساخر

 فو 2م یھکو ن ولح یک هد ا لوا رد 7 ه دصم هلرس هم دعم

 قرەصاب لا هب سرب ییعع» بودا نابمرد یفافنا كالع راضح نالوا
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 ۰ ردراشغا نع دن راقح هل را نشر را

 هقافنا یرلفدلوا شلیا دقع هنهیلع مالسا لها كرامور هنب رزوا كنوب
 ههداضتفا هبمالسا توخا کوکو یکوس ید كمالسا لها ةلباقم

 ویقر و یسهدنب هاشداب به هدلویناتسا ندنکیدلک مزال یا ی شود

e r 

N, 

 جو
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 فانصاو یرکسعو تلود لاحرو العو ارزو هلساب نالوا یشادلو تر 2 هم ا

 قرهنلوا هیاکح يکيدشا قافتاو داتا هصبجوم هناکو لم نواه ما

 داحتاو قافتا هلرهلب شادنرق ینیرب رب د تنیس نالو هدر
 یرللیا دایشاو تعاطا هن : رلک و م بج وم نە نوناقو فد رس عرشو

 ۰ یدلزاب هنب رارومأم دحرسو هبارزو نانلو هکر یوزا



 ۳ ۰ ینسپ شب دن سم هام لوح ندنراب عفا

 ا زایثا ضعب هبا برض ینیاکرس هرتلکناو یناججرتشاب هسنارف یتحو
 طو تراک هرنلکنا تومن اسا درول یسیچلبا هزنلکنا هل رعا بصغ

 اکدتراجت هرزوا كنا عفد ند هیلعرد یترابت باصصا ردق هزور دنچو
 لصفر هب یلاع باب ردنا هسلت هعطق ین راطعاو ذخاو دس ین رلهزاغمو

 Les ده ها لود هل را هظا اکتشا هلیمدّمت ر رقت RR مسو

 هروک ذنلودهلماعمو هلثح ندنفیدلاقلطعم یراتمدخو ترا كنب راراذک

 ۲ ۳ ر بناح ییغجهلوا یداب هبیضارت مدع هنوکرب هدنس هیلعتل ود هلا

 | یتکرح اورپ ی هلل وب كنسهلوقم ایقشا رظن عطق ندنکیدلیا اهناو هدافا

 عب هدرازاب و قاوساو عطاف یتیدورو همزلام راسو هریخذ هد هيلع ةناتسا

 هروب نع لودو انور ینجهلوا الغو طحف بجوم یرلوا عنام هبارمشو
 یاضر فلاحمو ادب وه یکجهن روک ینعمرب یک دصق نع هدنفح یسهعب

 قرم قاحوا كداسف باب را , ا ارا اف ا یش ترس

 باتع رفا و هنساما هدعماح هعجموب هحدقم هدناب ییهرتو بیدات

 هوا كب و هطلغ"بولب روم هناهاش نوبابه نامرف اهافش هلا هناکولم
 اب نادوبق ید یسایاصو ىا تقدلاک هنطب رو طبض كسلاوح لواو

e۳ 3 یبافمک اق * ظرف قوت یاد تایر  

 3 كالیلخ یاح ندنراح ناف مدعم نوک جروا نا هرزوا رارق

 ۳ ي تیم بواب ریو دیتا ياا ا ران اق

 هتشیا ل



 رەد 0 دوم دوما هلا ر ا

 3 تسد ناز میدن و زا درفز ( تس هل رب امت هربخ ات لاکن

 نکل ۰ یدا ردیک هنسداو 3۶ تسرخ ادرفزاو تسد یف

 تولقع الرد تک حو و سض فا 0
 روج هددمزال روما هعفد حاقر هلا یو هلغلوا یکع :

 ام او راک کوا شا دن و مصن هنوک ظاسا نوع

 داق شاع بوراو هلا تاب تر ر اه قردلوا روپسو

 سما وا هدک زاب و هحوار یملا یوم هلا رز

 هراس ند دنا رګ نور هدر هرزوآ قلا ید دن ,دیهاو
 بناح هرژوآ قلوا یداب هنسلوا هدنامورف لراوا ر راد هنامقمور ا ۱

 رتی ده و ِتقو جام ینوک یجب كيجر هام بولوا لوزعم یدنفا حام
 دقلادیعک اا یدقا بیدا دچا نا هات یر

 ۰ یهتنا ( لزع اهلسیل ةيالو # هبابرال الا اماو ) ۰ یدلوا لوصوم
 عض ودنا لاوچرب هنسک مان لیلخ یاح ندنراګ ینابف نوا هدلومآت

 كی ید یکیدردنوک هنفارص هلا قیفرت ینو راکشدخ و لم لامپ

 نکیا رک ندلح مان لا هصا نالوا اشا ہود ارا يت ورغ زوب

 ۰ ید بصخو دا الع سرم ل ۲

 یسهقا لاتسو ندرلنابتسرخ یرلکدلک تسار یرایضعب ندایعشا لوتس

 ايشاو هسبلا ندنراناكد نایتسرخ یرایضعب و رارولا هلا رادقم ررپ
 یراندیا هناعن و عازن وراروشواص بود لاق هع وخ تیا لالح ناکرزاب ب

 یه ی درو 6 قرەش امش هلا راتفر هتسها ه رکص نوا

 ۰ یدیا لرد ردیلمرف یرانور لوا ندزقنک_هرایک 3
 تکرحو لاح یهاشداب ت ترضح یاضر فالح ا هد ی

 هدنعص ی رت راهظا ( كندنفا تلاح ییعل ( ا نه شک هاب

 هئارا هنسهلوقم صاضتا لرز وک تروصرپ یک اباعر عیجب ت

 هلا داتسو داد هن وکو ید یدانف ورش بای را و لافعا قلخ ها تسه

 هد هسا خا تاشت ندا مال یئ لافو لبق فوخ هک لاب

 هدنلغوا كنو اا صاضتاو لذارا شلراقبح هزو بوبمک ۳
- 



 ۱ دلا ا 1 رس رکا ا ر ود نا
 ادا ۰ ولرد رو ناب وپ هتل و او ی

 ورفلاب ندنفرط زارومام قد ی ی 3 ضع! هدعلا را بود ردماهم مها

 مالک هدنفابس ردماعلا ر رص نم یلوا ید نا لاقحا یوا مانا

 ۱ ها ره و قرەلوا عالم مات هنسان وخ جانم كملا یوم یاوصان

 : هل وا حاج “ییا دعب ایف هلرهر دتا قدیدصت ید هرلاغا مجاز سالار

 ده قحریغب اب زكا بودا تلفغ ندننازاحم ( لتقلاب لتاقلا رشي ) و

 یدلیانظ تابح ؛یدام ؛هلیسوو تاحم برس یافعض یانفا یتعی ادخ ءان

 .دراد لجا "یراع تلاح هنامز ( تب ) ( ءافعضلاقیاسحم اوفتا )

 هافعضو اب وقا كنابامر یدعا 4 تسون رکید زورز راد هکزور مادک
 | رنک ۱ والثم یرافدلوا لدکی اموع قرهلوا فقاو هاب هداسف هدام

 ۲ یتیدلوا یلخدم هدداسف كنالف ردلئام 4 هننف جام ید كمالسا

 ۱ یتیم Ag وو و و یدعسج ی ت ی و و و ال رم را

 :دنجماو لرهردشا سبحو دخا مدا روا رزکس نامه هيمو رەد

 ضا ضا یضراعو یعدق هيمو رار هلا نانلو ازج یازس هقیفطای

 | هل وعم و 1 یدنا شلوا التم هنس هیعاد ارحا یتا وذم یک

 هم مامضنا ید هرکر , اعم روما عج ز راسو اضق نمارفو الجاو ین

 د ا 8 ا و ط ونم هر اهظع E یاد

U lL 1ی ودا ا تر صح  

 سنن 0 هس | راوتسا ردعت ره هعانط هحرح )ع ( هدناص وصخ

 سس ۰ برو هلا نام الم زرطو و ٠ ت ا نکا 7



 رهاظ بیم داناو جد دنسدام موز هاوار ر
 اا هک دل وا رتاکتماموبف ام و یس یر كقلخ هدنفح ندنهدل وا |

 عفد هلبا قد رط ررپ یی راکدتبا دارم هدعب و كردبا بلج ین رایضعب هروک |
 نایلوا ناکما لباق هللا هیعنطریغ تارییدت هلوتموب كرەر دتا بلص و لتقو ||

 ىلع یساغا یرصکی نوکر, هدانناوب هیلع هاب ۰ یدیا ساعت هناسل عطق ||
 نالوا راکشا یذ وه لاک هدنلب ولقاح وا بولوا یماغا دارم كا ۱

 یک هتسوا دم یلدو هتسوا بیبح هللا یدنفا دمع یڈاب نایکس قبسا |
 هدیماتناقو یمالسالا میش روضح بودیامج هاونف باب یامدود نانیعتم ]|
 یدنفاتلاح هدنساننا ثاحا راد هب هه روما رادقمر و صاخ نمحا دقع |

 نودا زانا هر رقت نیرعضلا یام هاسالتخا تاجر ۱ ك
 یرلکدلیوس راشجآ یی رازغآ هد رسا هن ندش قلخوب 0 هکیدبد ۱

 هلعادعا ےب قحا مع ماظناما مشعا هن هتلودو هرلنوب ن رارویموق یدرفال ۱

 ندنسهقاب كشن هل رلا یکیا بود مرضاح ن هتشيا هسا قجەلوا |

 قدلبا مارس هدافا لوک هلم ر وصن" قرهدازرا ا ك
 ىس هنحالصا كلاع داف ردمابا همون اب وك ( مالکلارح مالکلا ) |

 شهاب یناج ندنتقشم ههظع لئاوغو شللق زجاع بولیروب هللا رثک |
 ابعرب بوکجوریک یسودنک بوک ندکلمام هجو شعاصوا ندایدو ۱

 اعا ینیرایداو شلوا تنم هنارع اورا *هلوغب لا ۷

 یرلانعم یکرولی هل روک شياهن یلعا ندنو احراو فولتا نیب اب وکو |
 هحور ندنس هلداحم هدنروماو هلخادم هنربدن كناترف ضعب لرد نمر ||

 زج عقوم كرءهتسوک یربت ندناعوقوو كردبا ید اکتشا راهظا زارب اما |
 یذه و هذه ةلاحا ) عارصم ۱ هلا مار *هداقا هلمج وو هدراذتعا و ۱

 هو را تو مالک 4 نالوا یقیقح بولطم هلب رقنو بود ( تلاح ۱
 اب وک نوجما قغلوا مابفاو ناپ تنواعم نالوا معصم هدنعف عناوم قاب ||
 :یدلیامالعتسا و مامفتسا ندرلاغا یتغجهلوا ه یسهراجو رب دن الاحد ردو ||

 ندرار وا ندیدنفا تلاح ةلالدو العف هک یدنفا دم هبلایموم تقولوا

 عیج هلا تادعاس عاوناو لئان هنوراق لام نورب ندرصحو دحو دن زا ا

 لیتو هدید ناراب رک قورعلا عدصتم قوطن شلوا لصاو هنلامآ |
 ردا باطخ هلا یموم تولوا عدصتم هاوج نام ردهدیدنسپ هب ور |



 ۱ هدتداعسرد ۳ برص هی م ٤ 2 و a ع

 فوم قبسا ردصو نم و اس 2 شارپ نا
 یشادلو وف كناشاپلع یلردن دیدجردص هلیبسح یتلادضتک هیاشاب دجا
 اغ هللا یناریمرم هنر یوک یحمدرد كبحر هیدنفا قوش ىلع نالوا

 ۰ یدلروم هیجوت یغلدنفاح یزاغو رک دقآ و یاس

 بش رب هلا لزع یدنفا بناج لام ردص یادک ینوک یبعشب كبجر
 رظان راها ورا و یلاع ردص یادنمک یدنفا تیدادجا نما هاسرت

  یدلوا یرظان رلهناخت ورابیدنفا دیعسجاحا و یتیما هنا سرت یدنف | دیسک
 ۱ تواوا ضراعم ه«یدنفا تلاح هدنسهعفو لاد هت یدنفا بئاح هخنوج

 ك رکو هدنروشم سلاع رک نغجهلوا ی نک زر داج كنهداموب

 ۱ / هنر هللا رارصا یدنفا تلاح ۰ یدیشلنا ناب هدنوامه روضح

 | نعجه هاب هل هد وا یدقبح یسهصقو مور ندننلا ۰ یدرافیج یسهلاغ

 | زلک هلابخ و رطاخ هرصزور نوجا قمردنونوا ینتأیس ودنک ۰ یدرشاش

 ّ هطساو هندسافم رنک او ۰ یدارک ود ناق هر قحانو رو اللوق رهسیسد
 اهم دنا یدنفا بنا بولوا یسهرتاد لا ردص یادضتک .دیارجا
 ةرهلوا تاذر ندمالعا یالعو ندمارک تاوذ كج هل.د یمدآ تلود

 سە ردغ تآارجا كنبدنفا تلاح یک یغیدلوا فلاخم هنساسا كشیا

 ۰ یدیا رونارواط رغآ هدیاب و عبطلاب ندنکیدا لوسبق یناد-جو ید
 ٤ ۰ ردشمردنالزع ییایدنفا تلاح هلتهجو

 ا رک بابا هکیدنفا فاد یا کرد دادن یاش
 اکداز صوصخاب و بالط ضعب ماشو ره ماالا هذه ىلا بولوا

 هلوقم ردا فقاومو علاطم سد ردنو فراعمو مولع رک اذم هابحا

 اع قوقح تیامر ضي رف هللا تلیطفو لع ةي ةصاخ ندنفیدلوا
 قحاب الا هللامرح یتلا سفللا اولتقتالو ) هلغلوا فراع درع رپ فقاو
 تا ) یاضتقمرب هدنص وصخ ما رطاب مد كفس هله هیج وم نی رش ما

 هاب ا یابترا یہ باسح مو لاودس ( ءالعلا هدابع نم هللا یشخک

 ۱ ٠ ىدا فئاخو تناص# هباغلا ةياف

 وا تسد ردو راد دن رل زا یاب یاس لات اما

 راس
 ت



 ۳ ی 3 1 و هند هفتم كنغاطاباب ن ندنفب ۱

 باحصاو اعز ثان رقاصم رهشیکساو هیهاتوک نانل و دنده 8

 رورم هنناح یلیا مور باک تسالاب یب رضو برج باب را راسو ید را زا
 سکا كر دتسودنک نوا كفك هنغاطاباپ یا ||
 هنسهظفاحم كنعاطاباب ردق وو كناو ۰ یدلز راب یلاع ا ا ل رات |

 عرکلادبع ندناریم ریم هنسهرادا ًاتقوم كنهنراوو اشاب خاص یظفاح هنراو |
 ۰ یدلوا ر اشا 1

 شارب هلا رانا ] رظن ها نالوا دهاشم هدنداعسرد رلي کی |

 یرهکی نالوا دش ا نکیا ندم ید ها

 ندنعاح وا یرهکب نوا كمامروش ود ندر اتع رظن نوت نوت یتغاحوا ||

 نادغت و قدافاو ر رع رفت كسب ندلوناتیسا NT زوا قل وا

 یصچزا كيحر راد اکو هلا مارلا نع وا قوم هلن یر

 () هدرز قروص . یدردخا رادصا یلاع نامرف هنسافا یری: اب

 روتر را
 روذح هدنرارورم هفرطورب كنیدسفم ضعب ندنسایقشا نادغب و قالقا ||
 یبمالرپ ویلاص كنهنسک هنفرطورپ ندنفزطهنوا كنه هل وا 0 |

 كن رل هتتسوب ( رب روق ) اب تسواو هیسور ندنکو دیا شفغلوا صا ۱

 بویغلوا تسناع هرلنا دعب ایف هلغفلوا تعئاغ ید هن رارورم ندیک کر

 ها ارح اھ لب با یف ر ا رانا ررب هن رانا هدن راد ورو هب کوکر طقف |

 همان ما هنظفاسح یکوکرب ینوک یجنکیا كسبجر نوا یرالردنوک ۳

1 ۱ ۱ 

 تار را ۳ و ۳ تربسع) ی هنق وص و هنفرصت رخ

 بولک مزال یب وعت كنعف وم شل ارظف هلاح وسو ۰ یدلزاب هص و من

 | كجهبد رکسع هدنتلا طابضناو ماظتنا هقدلوا كن هیلعتلود هنیا تق وا

 یچپ وط هطروا شب هشين هدانا وب هلفلوا ترابع ندرلیچم وط یرکسع
۱ e a ۰ 9 9 ی ِ  



 :) (نالذلنا قیفرلا ساب ) و (نامرطاعیفشلا سب ) ونامزا مصفناس بر

 نایسن قاطرد قحراک ٭ تسدوخ راتفرک لاعرد عدد ارکره

 9 یهتنا ۰ ( تسدوخ راکرد
 ا رف هان ا تام الم ضخب قا تلامت لالا
 ۲ یدربک هنلاح كللرب رفس ناز ره هلتهج و ۰ ید رد رلح راس ییمالسا لها

 ات رالا رنو بونلو شکرسو قش یلیخرب عبطلاب هدنجما كقلخ ردقوب
 یداج رخاوا یتح ۰ رایدلوا ردا ضرعت اکو اک وش یک یراقدلا حالس

 انصا فارص ن ایت مراد جاق رپ ندنه ورک اقشا هدهرجالا

 ا یتسوبق لازم عفاو هده یکی كنلغوا ۱ مش نا ساق شام
 رلشتا صغ نسهدوجوم دوقن هللا لوخد ورا بویل روز هدلیللا

 ارز نا اغ وا ماعا طالع تولوا مدار نکشب لغ وا شش
 رده رددک ا توکم رداد

 رکسسعرس نادغبو قالفا اشاب فسو یلهچفوفر یظفاع لینارا

 ط یساردنوک یه رع هطروا مرایو یشوط هطروا رب و ی وط
 و ۰ ۱ یدنل وا نالعا یک ردع مس هدیح ر رع ۰ یی وا رها را

 3 ولت وقر هنس هه و و كناشاب ب قلطس شب وزد و

 1 2 نوجا قوس یو نوا بار ھن ردو * ا دن

 ۰ نا ار رلمکت روس لوق لوف هندن اج



A 

 بک ) یوا مان 2 شغ وا قلخ نوحا داهح و ارغ قحا هوقلاب ۱

 ۰ یهتنا ۰ روللوا لالدتسا هلیعرک لوق ( لاتقلا م کیلع |
 ك: دوعس ربدآ كن ودنک دعلا میاقوو یدنها تلاع هکر د هداز یناش ه 1

 یالوط ندنو و ۰ یدالک | هرصلاتآرخ كعد ییفیدل وا یسهع> و ماش ۱

 با كب مشت هنمفصم یک و الحاو نن ینگ كرانایلپوس زوس هدنهیلع ||
 ها تمایالقع هونه تروشم هيلع ءانب ۰ یدلیا ما زنا یتکلاسم اضرا |

 ی را هتس وا ى ا 2 نالوا د ودوم نادماوع ماوه نکیا مزال قاوا | ما یرهکی ۱

 فانصا هجولتیعج راسو یناتسو و یراق وق هرق شاب و || ی راد
 ۰ یدیشمردتا لاخدا رو سل ۱

 موع نانلوا دقع هلهحوو ه کیف ندنسهعف و صالق نالوا روک ذم هدالاب

 تروص هكردیا لاقم طسب هلیاسل تقالط یدنفا تلاح در ندنراسلحم و

 ید هعفدو ار ز رون رۆك ى : |! یک تبوک ریجایح ر رفاک و یعنی هلاح ۱

 رافعا نیل هل هژهجوو هدنزعا یی وص تور یی هنیفس هعطق تردنوا 1

 هبناحره هبسیا رارولک یرغوط هرفرطو بوو ر ییهنوط رتو |
 یراتجهربدنلقایا ید نیسهلذخ مور نالوا هدلاوح و و یر, ها 6

 ذخاو سسح رالوا یلخدعو فوفو هدداسفو ندرمور هلغلوا لنوم ۱

 رادرخ ها رطا ندهدام و نىنمۇم هفاک هدهسیا هدعفل وا لتق مو لکو ۳

 ردمزال یرلغ و هرزوا هابنناو تربصب هلا نورد قافتا قرهلوا کاو ۱

 ید هکوبب و لو راسو نوسلوا عج هنسوپ اغا ولقاح وا هلجج هيلع ءان ۱

 نوا قخارب قرفت هنس مالسا لها هرفک تح بونلق هدافا هدام تقیقح |

 هسیا راروغارب ربهتفب هلحم ضعب دیاشو ررراقیج ثداوح هلبا رمز ولرد ||
 یک دوحو ر هلجرهو رنوسعا داقعا نادنح قرد الک | یتغیدلوا هلیح

 دالب و 9 ود رنوسروط هرزوا تنوکسو ويهو تربصب و قافتا ||
 هنن رزوا ضان هن .رادضك فانصا ضعب و ناتسزازب و هن ,"رلیضاق هثلث ۱

 2 یاد ماما هلحم مهیلا یموم تاضقو هیت هلبا هیاع ما ۳ ۳

 غیاب هنس ص زو تعاج یر ره لرهر و یتتروص ررب هن رایشاب تیکیو 1 ۱

 هروشم باب را هداوهسا تروص ود یزالوا بسانم هسایا مش رصتو ||

 ساجم یارا دنسمو تازشا د یکلرب و حالس زارب هرقاجواو باطخ ||
3 

 سماوا هدننلس كنهرخالا یداج هلا باوصتسا جد یرو راسلوا |

) ۲۰ ( 



 اچو مالسا لها هلفلوا طوع یسهاما هنا ید كلود صعب
 ر كنهرمز ره نوجحا یرلغلو هداماو صم هلبا كرادت هیلسا و

 امرف الاد هدنشب یعرکی كنهرخ الا یداج . ایاطخ دنطباضو

 ۰ روللوا داربا هلیغر ( ۲۹ ) هدرز قروص ۰ یدیشلزاب
 ٠ وا ینا ندد ر نادقف لوداتسا ناش یک | هکر هداز یناش

 هلتهج یغیدلوا نایبص بعل قباطم یراتکرح هللا ناشو نیش قرف مدعو
 لاهعتساو تنیز بابسا ع ور ییرح تلا باحعتسا جد هعفدو

 ۳ ۳ اوج د رورو اا تراجم اردا تیک را یک قحو وا

 ِ  كنفت یک یکنشف هناتسک هدنافالب هدعضا وم ج ج یلصاح ا هاکسداو

 . ناکم هيف هلیسهلولو هب ران آمل نام ال يروا دام

 ۲ رايدلاق ناربحو باوع: هلیفوخ یتباصا شف نادرک رسو هیس ارس

 ا ناو جالس و رظ) هلاز سر یراوطا كراتلوا راکسوه هحالس بد زو

 و دکت رهظم ندنفرط ناطباض نوحا e جد لیلعو ريب صعب

 هجوزو ینسهدلاوو ردپ ییکو یتسفن ییک هلو شروق اضق قرەلوا

 هللا لتقو بلس ییاباعر ضعب د هلذخ هلا هلرسوو و مادعا ینسهریشمو
 اندنفا تلاح مالک ل صاح ۰ ( لجر ما لکل ) ۰ رایدلیا مارم یارحا

 بیس یتهردنالحالس یمان موع یتبم هنسهظحالم ضعب راد هنسفت

 ریذاحم ضعب هج“ همزال ( نو4 كولا ) ندهناهاش فرطو رابتخاو

 باعا نالوا یرببدنو ریپ هکدلرب و اضرو تصخر قرلب روی هعلاطم
 ۳۶ سم رارطضالا لردبا راشو دادعن نتانسحج هدرخا بلاق هلبا ارآ

 ۱ ناکرا یرابجا هنقیلعت هسا راب ره یمأن همام هلبا رارصا هنساعدتسا هيلع

 1 (تس ) ۰ یدلوا یتعمر یکیراصحا هدحاو نکر زکلاپ هلبا اغلا ییرشلث

 روز ی هدروصم ريش ده « در زالوا عیش حالس بی ز رک لد

 8 سان فنصره هدصوص لو نيم تقو هکردقوش ( زالوا

 انیتساو تفلا هلبا تاکرحو فص تابیترت ملعتو تالاو هسا لایعتسا

 ثعاب ید هنوک هقشب رب قرهلوا ملاس ندروذحو تاید مزال رخاو لوا

 او لیلا وا عف نا ) اریز ۰۰ ردتتطلسو تکوشو رف دا
 ردناباش یتلوا نایمالسا ةيلعتلود ةصاخ یتلیضف ( ليقصلا فیسلا

 مه و لعفلاب ییک هلجلاب یفایسو مق باب را و فانصاو ثارح كمالسا لها

 6 هونلاب #

۰ 



 ب ولی ردنوک لام نامرف هش را رطد یتمراو مور هرزوا ڭا ےلست
 هدنفرظ تدمو ۰ یدیشلر و تلهم نوک نوا نوحا یماکحا یارحا 1

 ندراهحنابط و كنفت هداروق زارب زاماراپ هشیا هحسا نالک ندرهناختبرطب |
 هلتبج یفیدلوا كعد شفلوا منکر احالس یلعا ارظن هنفیدلوا ترابع ۳
 هندناح هنردا ۰ یدلزاب ریدلروب یواح یدیدو دیک ات هراقب رطب رارکت |[
 ندن فر ط هصازتسا و اسلک ی رف كنافادح یسافا شاب رایهایس نالوا یون ۲

 ندرلحالس ینزح زاماراب هشبا هل و ید ریل سا یکیدردنوک بوریشود

 ۰ یدلږو یمانعم ییدلوا موتکم لرجال یلعا کو 6
 قلوا قوس نظم ندنرایشاب هجوقو نددارفا امر نان

 ردم یسیفنق رف شقلا ینیدلوا شمردنوک هلوبناتسا هلاذغا هرزوا ۲
 هرق مکح كندا تلاح هدلاح یغیدلوا مولعم ردهمذلا “ىر یسیغنق |

 هدنرویق لوبناتسا قیرفتلاب یچوا ندنرلجما یثیا تخ هجوم یسیشوف |
 ۰. یدلرتسوک ترع هراس هلا مادعا

 شهاراو نایتسرخرب لصالایدارغلب فو رعموید یلغوا یاب روچ نامزوا

 یلبخ هلبا هراداو ماربلا یتاکلتفچ ضمب هدنراوج لوبناتسا قلارارپ
 لالما قوچ كب هدنسیلاوحو هدرهیمکجو یرولسو شهازاق تورت ۱
 هن رلکلتفحل زا ریاس هدک دنا شیتفت ین راکلتفح كنا غادم هرک و ۰ شم دا ۱

 هدلاجرپ مظننمو لیکم یرایشرهو قوچ یراهعٌان و یراراکتهدخ هلتبسن ۱
 یک یفحوب وا قجوچ هحمسا یرقد وق هنادیم هدلاح یفیدلوا شهروک |

 قلوا موتکم راحرلس یلعا حد هدرانو ارظن هنفیدل وا رايش زاماراب هشیا ۳

 داف هدنخامد هلغل وا تردق ید یلعوا یاب روجو یکیدشود هنس همش ۳

 تولوا حردنم هده ع یکيدليا عدقت هب یلاع باب یعیدنلوپ لک قلوا ۱

 یاب روح هد هدا زام هلساب یشرب هدنفح 8 هلا لاقحاو همش هحرکا ۳

 الاح یالوط ندصوصخر یتح بولوا صرب تسبرسو نیکنز یلغوا |
 | ندنوب بولوب عوقو یسهعفارم هلا اشاب خاص نانلوب یلاع ردص ماقجتاق |
 لاق الوا تموصخ وب ۰ شعاراو یتموصخاکا یچد كاشاب حاصییالوط ۳
 دحنارتسا ید یلغوا یاب روچ هدانناوب هلفلوب توق شيا قرهلوا مضنم ۱
 ۰ یدل دنا مادعا هد وړ قمراب هلا باج هلو اتسا ندنفرط ۳

 تودنا قاشا دقع هنهبلع مالسا لها هدنرلدب هن رزوا هند راکفا رلمور | ۱



 و ار یردف ینا واک یر وا لزع دنا لج هت واخر كنشاب
 ۱ ۰ ردشلوا یاب

 ۳  رموردوب هدرلهرب رج لوک رونلوا ریبعت رل هطا لو هدنهاکشب لوناتسا

 N یر و شیتفن یرلنا هلکلرب و ربخ یعیدل وا ی رر ویگیسا 9 ا هور هدنڪا
 هرزو قعالوط هدنرلهرا رلهطا و رز وام صوصح هدانا و نوجا

 3 ۰ یدلردنوک دتورو هعطقر ندهناسر

 کز و نانلوا بدتر هدنربهبرق مالسا لها كنساضف سوفرت هجدمم
 كلر و شورغ زوتوا هیهام نانلوا دقت قرهلوا ا تانیبعتو هفولع هرف

 ۱ " یدنراوج یوک زاغو یسیمرکی و هنسي رپ وک سوغرب یثب نوا هرزوا
 , یرفن شق یتابو هیر وک شاط یهدنلاصتا ىسەب رق لاس یثشب نواو

 ۳ ولف يغ داغ رها كنشلاوح و هاف وراپ ولداوا

 ۳ : هدداسفو كن ربیضعب ندنرمور لوماتسا هنن رزوآ ییالتخا كنادغر و قالفا

 : : ندرنو هل وا عبا هفوخ هلتهج و یرلضعد و عاش یعیدلوا یلخدم

  قرهریدنالوط ینلام كقلخ یریضعبو قرهغار حروب رفاو یرایضمب

 هن رلهنیفس را كنهاص لود ندلجا یرقدلوا هدکشا رارف ندنداعسرد

 ر ٤ ررومأم ترافس كنصوصخ قمافلوا لوبق اباعر یرارف هلوقموا
 تطاس قلاراوو یسفلوا هس هدرافرط یراهننفس راک ودنک ندنرافرط

 شراع نمم هنماقهآو دیقت نالوا راکرد راد هنسهیلخاد روما اقلطم كت هبنس

 | راج هاج لود هلجلاب هلتح ندنموزل یسهلازا العف كندسوسو نالوا
 ۱۳و ام هرات ره ا رر کد مرقو کا كب دنع
 ورد درح یرهیفلوا رظن اعطق هن رایشاو هلوج نابلوا ر اح یسغارا
 ۱۳ ار را رو تام دقوا تاتو یرارف ناتساامر هيلعلوخ
 و رک كحهدیک هفرط وراقوب نوجا قفلوا تفرکو ذغخا نامه

 اب هدن راقیجتآ هل ید رلکحهدنک هفرط یغاشاو هدنکو ا یرابنف زاغ و

 ج هنلوانییعت رارومأم برو دقعم نوجما قهالفو هدزاغوب یغاشا
 ناب ایعطق هلیساطعا رارپ رقت یعسر هیارفس هلجاب ندنفرط باتک تسای ر
 د هد هرخالا یداج رخا وا وز نالک مزال هرکص ندقدنل وا

 ۳ ۰ ردشع وا

 ۲ راس رندر هردلوناسا هززوا قتلوا ناما هقالا

 6 علسنو #۶



 نانلو هرزوا كلک یرضوط هفرطوب ندردلج هلغغل وا هیجوت یتلفرصتم ۱
 ه یدتفا تاهاولادبع هداز یس الف ن و هباشاب ىلع ل ر 1

 ترازو ةر ینلفرصتم یاس نمرو ییامانمماف ي 6

 دیحوت همانا خاص حالا یرظان راهناختوراب اقا ندرایشاب وف ق

 ۰ یدلروی |

 یهدنکبرلکب نوک لوا یدنفا لیلخو یدلردنوک هیلو ساک قیاس ردص و ۱

 هدکلرب هلا یدنفا ماخ هجاح یرد- یسادرف تواب ردن وک ا

 قداص اج نانلو هدنماقم یمادضک لقع كندنفا ل ك

 ۰ ریدنل وا ین هنسهرب زج سودر یدنفا 1
 دلاکم هدر هلیش رش دنس فارشا تاش هدنسهدهم یا ۵

 لصم جد یسکیا هدفدل وا مالسالا میش هرک وب ندنفیدنل و یی رومأم

 یدسنفا قیفو ندنرلول هاب نلوطانا ترادبص هرکص نوک جافر هلفلوا ۲
 ۰ ردشلوا فارشالابقن یدنفا قیدص دمج یدیفح |

 هرا تاذ نالوا اح یتیرومأمو ندماظع رودص هعک هنتترومام هلاکم ۲

 باصصا هلتهج یکیدلکهنلوب هدنراسلح هلاکم نالوب غ وقو و ارفس هر
 مزال قلوا ردتتم ههرظانمو هلاکع و انشا هلود لاوحا ندنامولسو لشف |

 كب تعصع هدعبو یدنفا هللادبع قجراتات هد رومأمو امدقم ندنکیدلک |

 رودص رایدقار شوب یتیرار, ریدنیک رانا یدرونلوب راتاذ یک یدنفا |
 یبصن كن رب نوا قلو یی رر تداع هیفام عم یدلاق راتاذ هل وا هدنجشا | ۱

 دشر دجا هداز قدص یلیا مور ردص قبسا ییبم هنکیدلروک ندلاج هدزال ۱ ۱

 یکم مورک هلیسهسیالم یسلوا شون هدنفلضاق ودرا او یدنفا 8
 « ردیشلف رومآم هلاکت یر

 ابقشا كنه راحت نتافس هعطق ترد نوا هدنزغا تور رم الاب هجور |
 یتیمشا هد هنر كشیا دورولاب هدهرصو یربخ ییدک هنلا | ۱

 و رآ ۱

 یلاخ یهدنجما زاغوب یرایضعب ندنراقبق مور هد هرخالا یداج رخاوا
 لوخد ندرل هجرف یک هناخثیاقو هرصپ نیل هک توشان هنراکوا هات 6

 یحناتسو تیفیکوب ۰ رلیدب وص یرایلاپ رفاو هللا ذخا ییابشا یرافدلوپ ۱



 ر شا هل زهطساو واو و بوم لوقلوف رد تر

 هلق

 د یا رش لەمانز وروفا هلو نکیا لخاد هدایرتا یدنفا قی رطب

 امر هناقفانم نوا زس یتنابن ءوس كنهناضعب رطد هروک هنر كناوذ
 : هب هدب دش تاب رک قرهلوا علطم هشیا هخ وا هملع) ود هکر د ځد رایضعب ۰ یدا

 ۱ يلو لب كن ول همس ور هديا وب یعوج كن امعا ا ربا و شمالشاب

 ناب وما را ا رظن هنغددل وا شا تمدائرت ندنو ول هیسورالاب هج ور نکیا

 زواقلا یکوا ایسا راجا قرەلوا سو ۳ یدنفا قل ر طیندنسلک هلع

 A نفاق عورب هن دک هدهد 9 ردشعا تالیف لیدم

 1 ردشلنا ام هب هظفاحت ید رااح كن راناینسرخ لیا مور هسا هب ره

 د رنابتسرخ یهدیلیا مور به ءان هنسهمدقتم تاکی رگ كناب را ار ز

 ۱ ینج هلوا فلت راناینسرخ قوج كب یدیسسلوا شلیا تکرح هدانا و

 ۱ ترابعند هظفاح ین رابهذم مه یسیلصا دصقم كقب رطب ۰ یدیا راکرد
 مرات کا ازوروفآ هدنفرط هروم هک رادلیلدر دوب هنغدل وا

 ور ییرلتخا نیتکلع دن . رزوآ , یسهلاق هس اب هکنوج ۰ رده ان روکا

 < همه وا قفو كحهدا رظن فطع دن هر وم كن هملعت) ود قحلوا

 رعا دسنغلق وح كن راک و a راکل هلع كرامور هدراذ رط وا و ارظذ

 ردیلیخ هداف باب را یزوروفا كندنفا قبرطب و یسربت ندداسفوب

 ۰ ردشمرونک یانوغروط یلیخ
 ¥ ةا عباقوو سم و ترا دص لد 2

 هصساوق ( ةكر طایف ةكرلا ) هدنساننا هيسج علاقو هلب و

 رظن ھاو تکازت كنامز انشا لع دیس هقشب ندنکیدلک دنلوا لیدمت

 اح ا ا یدتفا تلاح الاب هحورب و ندنکیدلروک فک

 هرخ الا یداج ندنعیدل وا شمرگ هدیدش ات رقم هت رلهرا تن دنفا لیلخ

 1 لع رە ك راح یحوا رها هدامبرالامو نیوز ی

 8 ردص ئ مظع ترا دص هلا لزع ندیم یدنفا لیلخ و ندن رادص

 1۳ اع ر نکیا یسیلاو ردلج هحمدقا بولوا یرادحس كناشابدجا زال

 a هرز وا كلا تماقا ۳ 1 ۶ یفوگ ی دف یرکی



 هکی ر هکشتوبانب روهشم نانلوب هدلوبناتسا بولوا ندننا ریه یساسؤراب را |
 هلس رفترب نکیشمر و هلا یه قلارار هرزوا یتیدنلوا نای:هدالاب

 بلط ندشوکح بناح هن رزوا یلالتخا كاد کو ید را ال
 قرهتا ناج ههیفسر بوغاز هدنادنم نلاوفا هاا ك
 هدسح تدمر قرهنلوا سبح یسایلماف ندنغیدلوا شش واص هکب هجوه 1

 ۱ ردرلشلاق ۳

 رایهاپس الاحو یشاب یی وط افقباس ندنرایشاب یحوبق “للام هاکرد هدانناو ||
 یلووص طوب ص هرا دن هلا تماقا هدنسیلاب هدهنتسدا اغا دج یسافا شان

 كنایاعر نانو هدیلاوحلواو قمالپ وط ینی راحالس كنسابامر یسارق |
 نالوا یرظان هناسح وط ندرلیشاب یوبق تالذکو كلیا تقد هشلاوحا |

 هنلاوحا یلاوح لواو تماقا هدنسلاب هدزورواتسا انا دم یلغاطروفکت 1

 هماقا یتمداردتقمرب هن رب هکدلک هلوبناتما نوا یاس رار تقد |
 ۰ ردرشلوا روع هرزوا تا |
 كنابامر نالوا هدنسلا وح رلهناخ وراب هدهرص و ید یرظان رل هناخ وراب 1

 ٠ ردشلوا ر ومام هما رو
 ردق هبهنردا ندلوبناتسا اغا دمخ رک ذلافلاس یساغا شاب رایهایس هدعب |

 هن ردا هرزوا كمروشود یتیراحالس هللا شدتفت یلاوحا كناامز نابتسرخ |
 رفنزو یکنا هلا شاعم شورغ شیلا هسهام لاحرد هلغلوا ا دپا ۱

 . ردشفک هباخ لوا كردا مچ |
 قرلوا هنملع نایصع ندا روهظ هدنادغب هرزوا یعیدنلوا تراشا هدالاب |ا

 دمانزوروفار اباطخ 4 هبناحور یاسر ندنفرط قی رطب مور لوباتسا ۱
 ةمانزوروف ار لصخو حورشمو دیدش تباغ هدانناوب یکینیدنلوا مشت |ا

 هوالعولیذت هلبقر ( ۲۸ ) یتروص هکردشفلوا نالعاو مظنن جدیموع 1

 ۰. رونلوا ||
 هلبا قد رطبمور فد رش سدق نانلو هدنداعسرد تقولوا همانزوروف او |

 ۰ ردشفل وااضماو قیدصت ید ندنفرط دیلوپ هم هلمطاب نالوا دوجوم 1
 هرایشاب هج وقو هرادیلوپهزن» نانلو هدراهرمشط هرزوا قلوا ینیع كنوب هدعب

 ینجا و ولرپ هل نانو هدنیهذم سفودوترواو هراس نا ریشعمو |

 ربازح و هاف رط ره ڭا مورو مظن همانزوروفا اا هرانابتسرخ |



 و سس رانلوا یلخدم هدداسفو قفلوا نا تیفیک كرلب ردنوک
 :عا هنسهظفاح كرالوا شما نایصع نالعا زونهو ارجا یرلازج هلا

 ا تععردو ۰ یدلر و رارق هدنروشم سلحم هرزوا یفلیق

 طرح تاون اسا ناجا یرصتتو رک یاره لیاوف یدنبیلاوخو
 ګا زاغو و روس حراخ نالوا هدنسهرادا رب ز یشاب یحاتسو و

 ود ین هطاغ یشواج شاب هاسرو ییلغوا كى یشاب ىح وطو ییسیلاوحو

 رایدنلیق رومآم هبدسراح یتسیلاوحو هناسرت اشا نادوبفو هبدظفاحو

 هبات ید یسافلوا هدیحنر كنابامر ضرع لها هلا رهلیسو وب نکل
 ارش یاو یاش ماد ها و یاد یدلدیا یک اف

 ۳ رګ هرافرصتمو ظفاحو یلاو هلاب یواح یاهیننو ایاصو هرزوا
 ۰ یدلزاب

 ا نود هرق هلبنرازو ءاقبا اشاپ ینطصم قم هرازولا عوفم هدهنراوو

 م هرفو ۰ یدلروښ وما هنسهظفاحم فالح مان نورب هرف هدنجراخ

 ۳ نیتفرفرر ه اروا هرزوا قمالقو یتئافس كجەدا رورم ندنزاغو
 ۳ ۰ یدلردنوک تروقرب

 3 در ود ردراو یار ضم هنئراحت كن هجوه كنو هسدا شیوا دسور

 باب ید ٹکر حو روط و كنا هتشيا ۰ یدالشاب ه هصراعم هلا یدنفا

 ۱ ۰ یدلیا دی زن ییسههش نالوا هدنقح ول هیسور كنلام

 لیفک هلا طب ر هتنافکو ر رګ اباعر نانلوب هدنرلناخ لوبناتسا هدهرصوت

 لا هلب رام رکد لراحالس نانلوب هدنرللاو یسفلق حارخا كرانايلوا

 ر ندمالسا لها هراناخو ییساغلوا لوبق ایاعر رسلیفک هدرلناخ دعباعف و

 ۱ ۰ یدازاب لام نامرف هنسیضاق لوبناتسا نوجا یسفلوا بصن رومام

 ۱۶ دنسااب وط دات نالو هدنزللا هج :ناتسرش هدهرصوت هن

 هللا ےلست ردق هنوکن وا یا نایاب ها ا داو كرر ف

 اورونک هدنفرظ هروک ذم تدمو نعصت یی رالتا ذحا ندیربم بناح یتیرلا

 زلسهدنس هن اخ كنسغنق ق رە القو ناکیناکییرا هناخ هدلاح یرلک دعا ج تنی

 5 كنهرخ الا یداجو نیبم ینغج هنل وا ازج سرت هدنتح هسیا

 سا هن را هاب رطب یسراو مور قرهلوا خروم هل ح را یدرد

 ۰۰ ردشل رد وک

 6 ایرنا #۴



 قتلود یتح ۰ یدیسشعا حرج ید یننظ كفرط یکیا ها 4 رب ًایعطق
 نادغب هددغاک یکيدلبا اطعا ه یلاع باب دورولاب هنسودنک ندنفرط

 هنایصع 4 هیلعتلود هلنهح ینیدلاق یتفاطو باتا وک لا سا

 یا ین یبارطضاو رار طصا یتیدل وا راحود هدم عمو شلوا رو ۱

 سک ر هار هن وک  راذتعا هروطاریعا هدنع ورش هراک وب ردا

 ندعروبس رند و شلوا دورطملر هبلد اعضا و لوبقأعطق ندو رطاوا دهسا |

 كنول كيس ور 4ب . هه ورکمت تکرحو یتنالیسا ا لع لارنحب نالکه نادغب

 لک خر دل وا ش کا عورش میس N نامش قر۰ 1 وا یلبخدمو رخ |

 هظفاسحم ینکلاع كنهلعتلود هلذلوا شادبا درط ندنتلود هیسور دعبنم |

 و یلود هبس ور هدنص وصح یسهدخاومو بیا داف باپراو ۱

 ۰ یدبا حج رمصم ود يآ هلحاد

 هبنعج e le د هح وھی ای

 هدا مات قاس ۰ یروطارییا هس ور ەدە ىلا شا تلط

 ندا روهظ هد وات صوصطایلعو هداب وروا هلا نارا

 مور هدد رص ول ندنک و دا هدکعا هرک ام ییسهراح فد كراقلاب رو

 راغم هنکلسم كن هام لود ندا تدناتح یاعدا یا ما لا یداس
 ردا لج هاتفخ یتکرحو كنشالسا یردناشکلع ندنکچهشود

 یسچلبااب رسوا نانلو دنداعسرد یییدلوا شلا هدافا یتکحهیغا تنواعم

 ۰ ىدا شلدا هدافا هلام باب ندنف

 ترو شم سلح دّمع تامعفدلاب نوعا تردایم ههمزال ربادت هدانا

 یغیدنلوا تئارف رادغاک نایلیا دراوت یب ردب راد هنایصع كرامورو

 كن ول هیسور هدقدنل وا تئارق یدغاک رکذلافلاس كنس هسور هده رس

 رب رک را هه هبسور كد ردناسکلع لارح ن رسفلوا یماض

 راوطا راس كنول هي سورو ءان هنکیدلروک دعیتسم ییا هدیا ریموت

 هلیادغاک لوا هرهلید رلشبا زاع وا هنشدط یحا رانو ارظن هن را اوشمو

 یروفرب یادانا كنسريمیا ا رتسوا یک یکیدمک تیک هب ر وشم باب زا

 0 یدهرومس ک مان نانمطا هسا لرەلىد ردنرابع نفرات

 تارب رګ وص اوا هب هډ اقاح تالاعو قاقاب هب همز ال ریپآ دن مدقا نآرب هژدمج

)۳( 



 ر یرادوه
 ۰ نوسروک هدا

 لا ینیدلوا مالسالا مجرب هعا تنشد ندنعلاغا نوردنا یدنفا لبلخ

 كوب هلبااشا یبهفیظو سدقمو مر نالوا عرفتم هنماسقم ل وام رش نم

 ر زو هل راعش تاللدنفا د یدنفا تلاح ۰ ا ن رفاو نیس

 | نوجما یمردنونوا یتتایس ودنک هدلاح یفیدلوا ریدتو یأر لها حح و

 | لئام اغ تا را :تاسروتشود ھاك یلود نالوا ی لو
 | ۰ ردشلوا نب رفنو حدق رمظم نوا یغیدلوا

 نالوا مقاو هناهاوخریخو هنامرخ كنبب تبقا نردم ضعب هدهرصو
 ۱ | باکر یرابحاص روسو نادیلوهزتم ضعب و ید رطب مور هللا یملعتو یار

 ۱٩ هلو كنيهاشداب یایاعرو ارفف ضرع لها بوئوص لاعضرع هنویامه

 زا ناک ان هدلاح یتیدلوا هلب یراربخ نوسروط هلب وش یرباخدم هدداسف
 ۱۱ فوخقرلوا رارب یرلنابیص و ناوسن یثان ندقفلوا یهاشداب بضغ رمظم

 ا او نما هلبا ناب یی رکود نازرو باوخت ی زورو بش هللا ناح

 قعالشغاب یرلناق قردط روب نازرا هناکولم هنازاونلد "هلماعم هدرنعص

 3 ۰ ریدنل و هدنماج زتسا

 ۳ ۶ اره زا ین لإ لعدم ةدداتسف دمیایف ةن رزوا شو
 رزوآ یماشوا ضرعت اصطق های امر نالوا مرج یی و قفلوا بیترت
 ور هلا رد صت یلاعنامرف هعطقفر هحبج وم هلغلوا رداص هبنس دارا

 ۰ یدلردنوک هنس هن اتل رطن

 | قی رطب هرکص ندقدنلوا تئارق هدنسههجاوم یتلم مور یلاع نامرف وبشا

 | یواح یی همزال یاصوو تاهت هراساپاب و هرادیلوپ هرم ندنفرط یدنقا
 ۳ رضنالنا زاد هنکوعا شوا رفت ردمانزوزوفا ددشو دغا
 ۳ . یدلدنا می هب یلاع باب
 | دا E لر ط ول هوس ور وا نح یدک ك هر

 درد و هکلب و لوا ۸ دات یاب قور

 ۰ یدیشلوا بهاد هنفیدنل وا عاشا

 هد كن ود ندوب لاؤ لا یدل ندف وغ ر زدم | یسیچلیا هس ور هک و بلاح

E 



 هناصع یتیم هداننسا ضعب 09۳ هد رلکدتا a نالو قباوس |

 لتق كرمور قرهلوا بضغو ظبغ شتارپ هناهاش تاذ یثان ندنراتآرج ||

 یرصکت هتسلاوح و لویناتسا با رودص هناهاش ا هد وا ما ۷
 اع قرهلوا_سو نمز :یساغا یره هدفداروب اما تر کک
 دمو توهبم بولیتوط قطن كمظما رد ۰ شروط بود ةعافو 8

 اع نالوا عقاو هلا اغا ىلع یشاب ر ر هسا یدنفا تلاح ۰ شلاق ۱

 یسودنک بلس هراتک الف وب هرزوا یعیدلوا مولعم جد ندنفاروا یسهیفخ |

 شعالک ا یتفح هلوا قالتا نحوه تباه مو هه ۱
 ناديه هن و داب كناس نکا هدنل و داب اداب هحره ندنک ودا زا

 هح ودنک ی یئادحا هميع تاشل وشو هیظع ها رط رب هدنروص كج هبمرب و ۱

 هله بولوا قدصم یتروصوب یلاح ناسلیتبم هنغیدلوا شلت تمالس رادم ||

 تفلا هلیا هناکوولم سلحو تّشن ندنویامه یاس یدنفا لیلخ مالسالا جش ۲

 قب رفت یمرجیب هلبا مرح ندنغیدلوا شّعا یغلادختک هی رخو شنا |
 زور دنچ هرزوا كیا قیفوت هفیرش عرشو قیتح هلیفارطا یهلئسو ||

 بونارواط ید مظعا ردص هن رزوا كنو و تراسج هنسامدتما تلبم |

 وراشیط هلبلاصعتا هنس تصخر اکو ردنا ترهاظمو هناما کا |

 هداماشاب لع یلنلدهن هدنسهرا یدنفا لیلخ ابا یدنفا ت هد رفع (
 شا رومظ فالتخار خد هعفدو هقتشب ندننابم ندا قس هد 1
 رد هن ریبدت یدعتاباطخ همظا ردص هلبایدنفا لیلخ یدنفا تلاح ندنهیدلوا ||

 ثلاح لب ریذسعت ادنک بوتقاط یکلطباض سا یدنفا لک زعدرد |
 یرلفلهدوب و دردن وا هکقاذم تو دیبا ره ردق ه یدع امج وتم هب یدنفا زا ۱

 قوس هعلهدو و یتالغوا منکر ر یک لاح مه و صیصح هب هعب را نادناخ |

 اتا نواب قدا باصصا هغو هلا اعات یأر دوګ دوغ ی ک كعا ۱

 یدعارا و نیسرو هروص یغدزب یتسهراچ یدعت ؟ هوروتک هد 7 ۳ ۲

 تااپ سرو رلباوج ترس: تیا الرهد:رووک یا
 لمفم ندنرکیدکی هلیعوفو لەشفانم لخ هدنرتس هالا کد ی

 راشل را قرهلوا
 كندنفا لیلخ هرکصندنا قرهلوا رعشتسم ندلماعو یدنفا تلا

 نوما صیلخت ندک ان رطخ مقوم ینیدسنلوب نسودنکو تین ها



 ناو سا نالوا راد هلا ا نزن دف نانلو

 :رط كب هجوه ار بوتلوا اشا هلي ها هناعا نانلوا عجب

 اکو بوط دعطو جوا 93 مدعم و هعطق تلا نوا نالوا شارد و

 الوا مقحم هدنضا یربن تورپ الاب هجورب هليا هراس مزاولو توراب
 د رم نکع یهنیفس هعطق ترد نوا نانلوا طیضو یهیغاب رکاسع

 ۱ ظوحیدورو كنهیمالسا رک اسع ندنفرط لیناربا هقشب ندکدردتا رهت

 و زا تای دن دزد نادت را ناو ها لج سد یقیتت زا
 نام هن رارورص كنابتشا ندا ارت هدايیاراسب هلبا دراوت ندنفرطره

 هراس مزاولو كلرب و هنبرکسع قازق نانلو هدرلاروا نوجا قماوا

 ۱۱ ردنوک دقت ندنفرط ینالیتسا یردناسکلع "هرزوا كلدبا هلراب
 | هدقالفا هلبا ینوتلا هبدوحم قلشورغ كي زکسو ینوتلا رام كي ج وا
 کیان وا نالوا شلردنوک هکب هحوه هكا و اب ندلحم مان هتشب وغرت مقا و

 ا هتمادنابوفو قوس كنهبخاب رک اع رکذلا فلاش یی رواش كب

 ت ا لاعتسا یتنکرح هلا لاسرا هنفرط وینزوفاتق رکید نالوا
 اوفا تل هما

 هک نالک هعوقوو تایسح یهدلوبناتسا هن رزوا یتاعوقو نادغب #۶

 ۳ هک تآارحاو تالدت ضعب

  هدصالفو یفیدلوا ریکولع كنايصع "ان هدنادفب ح ورشم لاونمر

 هلع مالسا لها كرلعور اموعو ینیدلوبعوقو هعیجث تابانج ماطر
 یلاع باب یک هتعاص یسهشهدم رابخا یرلکدلبا قافتا دوس دفع

 و ساب هیدنفا تلاح شمروشود هربح یتقلخ لوبناتسا شمروا

 هن رزوا قلنیقشاشو و شمرشاش یتیراتجهبابهن تلود ناکرا شمر, ولا
 ۱ * ردشلپاب راشیا انف هاو شلدنا رارییبت شک. اب هت
 مگ زکس نواو هدیلاع باب ینوک تبس یصشب نوا كنهرخ الا یداجب هام
 ایصع ككرامور هدراسلح نانلوا دقعهدنعانوق مالسالا جین وک هبنشهپ

 زمام هلل رب و یعطق رارقرپ زونه بولوا تح عوضوم یسهلئتسم
 ۱۲ ردص ینوک هعج یحز وقط نوا كموفم هام هدلاح یعیدل وا

 وا روضح ًارکتس یساغا یرهگیو یدنفا تلاحو مالسالا مشو

 یا یجدرلنا بولی روپ لاؤس ینایصع تیفیک كنساباعر مور لبا بلج

 1 ۳ .قباوس ۷
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 ی ار ار ات یا ۱ :
  AUERنا ْ

 : :  ۱۸۹و

 یراعشاكنب ردارب بوغارب ینوتلاراجمزویشب هرزواقلرا ءارجرخ هنسودنک ||
 ۰ ردشلنا تع زع ه هروم هلبارکند قدرط ن سقما وا لوا 1

 ا هکن وچ ۰ یدیا راشعا مایق هنایصع یسیلاها هروم هسیا هداتا لوا

 ندننیعمتف و یزلتخا كنهر وم یالوط ندابساصعب هلهح و یعحهنل وا نام

 ستم 5 3 ی
 ۰ یدیشعا روهظ لوا | ارز[ تعریف وات

 رظان الاب هجور هکیدباوب هعقو نالوابحوم ییتعنع هلا كنوشاسقا

 یک یکیدلدیشیا هدفارطا یروهظ كنابصع رار هلبلوحد هنادغب كنسوع
 د 3۳ ا ا ب

IS r ی یو دن اب و EYEE FEARS 6۳۳9۹7 تر Te RIPEN 

Dê یرفوط هنادغب ندفرطره داسف باصصا هرزوا قع راق هب هبل راتخا تیعچ 

 مور نانو هرزوا تماقا هدنرابد هیسور یک یغیدلوا هدکلک نّقا نیا |

 هرزوا كقک هشاب هلا هریثک تیعجج كرمریک هنئتیه یرکسع یخد راراغلبو

 هدب ولک هلوبئاتسا امدقم هدانا یرلکدلک هنفرط صاالقو هنزغا یر تور |

 لوخد هبهنوط یرلهنیفس راحت مالسا لها هعطف شب نوا ندبآ تدوع
 ندنا هلا لوصو +یچلوط یتوک رازاب یحدرد نوا كنهرخالا یداجو

 هن راودنک ندنفرط یظفاح یگاسیا هدنرابرقت هنسهلکسیا یاسیا ید
 هدهسیا ش وا هدافاو راطخا یراماقیک هیورافو و هک ف صالق

 هلا تعزع یرغوط ورافو یسهلج كرهبد ردنوغیوا راوص بوغا افصا |
 هدنجما راشماق نناک هدنزغا یرهن تورب هدنرتلصاوم هنسوشراق دابا را

 ته

۱ 

 موعش هن رزوا را هدنفس توعج تد ابسا ردق ات یکنا نالوا شه وب ۱

 یمالسا لها نانلو هدنراجما هلبا طبض یتسهعطق ترد نواو ماصقاو ||
 رارف ردا ه رام بون ههکلف یرفن نوا زکلاب ۰ ربشعا مادعا |ا

rara 

 قره یښوط هاندا هلا وص هتفمر نالق هدورک لاو 6
 ۰. ردشلروق

 كمردنوک هنفرط شاب یرثنا هللا لاک | ییراناصقن كن هیغاب تیعج و هتشیا |

 بنا كزکدهرق هللا ریه ییهنیفتس هعطق ترد نوا نانلوا طبضو ||

 یرارومآم كبهجوهو قهراقیچ هلو نوجا كليا راذکو تشک هدنسییرغ ||
 هلیعاعما كنوتاسفا هرزوا كنا صبق ییر هجا هناعا كج هل ردن وک ندنفرط 1

 هلیعاعما نامه دوا ندنک ودا شغل وا راعشا ندنفرط یموع رظان یتعزع ۲

 . یدشلیا تعزع ||
 هداروا ادعاقتم بولوا ندنرلارنح هسور لوص ولایدل هلیعاعا وتاسقا



 ۱۰ تا ار سس لا ا توت شالا راد
 الس هدنسلاوحو هروم هدهرک اذم ندا ناب رج هدنس یسکیا هلغلوا

 دنسابلماف یتنالسا هرزوا قالوا بلق توو هبیاها نالوا نایغط تسد

 اعش الایدل دنف رط Ee رم روک مها یو زع هفرطلوا كن ر

 رهلوا لیکو ندنفرط ودنک یرتعد یردارب و نیس یآرو یخدوا
 سو :قرهنلوا رظن فرط ندتساک هنادنب كنوتتاقاو ىکا ههروم
 ۱ یواح یهمزال تان راداک وب هلا بیس نص وصخ یسعا 0 کا

 هداتاوو شمردنوک هبقتالسیا یزد اباوجو اف ی نم لا
 و زوق ادق یسکلع یردارب و كن ردن اس ووا

 ۱ هدزوا كعد 1 4هروم ووا تولک هوونشدک هرزوا و Aa نایعچ شاب

 : ۰ ردشلدا عانقا

 1 كنيىكلم موق یردارب لوا ندنتم زع ههروم ینالسا یزید قحا

 ۱ اب را یهدکب هجوه ندرجات مان ولوا اب ردنا ندشاراص یسهبصق ش اب

 3 هر د) وا یو اق رط و شما هرز وا قلوا كش اار یعودنص

 ۱ یر قلا لا ییدلوا یوا كادت یل ورخ كی ؤو رکن

 رادت ها رادقمرب اهد تور و هل روس نهراب میاب یسءدوحوم

 وقر واس هدکلرپ هلا وتاسفا هرز وا كغك هب هر وم هرکص ندک دا

 درارومآأم مود رھ یهرو نه مس بواک هکب هح وه هدنسا دا

 لوا كح ەر و نا نغدو و دسقا د وح وه هد هسلا شقسیا

 ۱ اض یرل هجا هدر دقت یعیدل وا ناتو یسهرسطاح تاک رح كنرتکلع

 ۰ 1 اره و روک ذم یزد ندن رک ادا نا هلا نام ودر ییغحهل وا

 « زوق اب اق یسکلع نکا هدکب هح وه: زانا واخ یا دوخ

 هنیسک مان الاطب وتسرخو هلاسص روغي ضو یلغوا لانه یلزونطاب
 بم 4 یرتسعد یردار هدهتتسد را هرزوا ن ههروم قرەلا هنتفافر

 ۱ یاس ترس نور هال قالوا

 رد هلغل وا بج وم تد وع هلیعاعسا كنوتناسفا روهظ هک ان هعقورب ابقاعتم

 ویک ن د هقرا كنوتناسفا ید یتنالسا یژعد ۰ ردشلیاتعب نع هلیععما



 ۰ شعا تسانتم اف اکتم رسا تیقاد كنار 2 ۳۳ ۰

 تالیدعت هد هسیا یمولعم كنلود' یتاموقو صالقو شرکبهدږ وک ذم ی ۱

 ول تولوا ررح ود شعا هدا وا تفو ناسا هرزوا فو ١

 تسهفا نادنح اک ۱ هد هسا شلوا رادرخ امدقم تلود ندا شرک ۲

 هعوقو هدنسیتلا كنهرخالایداج یسهعفو صالف اما یدا شمامرب و |

 تدموب ۰ یدیا راشعا رارف راولرانف رک ذلا فلاس هرکص نوک ترد بولک ||
 . یدزمهلک دا وح صالف هلبا راتات هدنفرظ ||

 تقو رب نالوا رهاظ یتاب هوس كرامور هلب وب هکردب رغ یساروش طقف |
 رار ندرت اتیا راز راشن لو رابق رە ف ردقوب هدکزا ||

 كنو ابڪعو ۰ ردشاتهلوا فقاو هرکص نوک جوا تموکح هنب رکدتا ||
 یربخ یعیدل وا شعا روهظ ناصع هدنادغب نکیا رد قح هعیج هب ِ 1

 ۰ هننکرحو لاح كنوئاسفا مل هلک ۰ ردشلک |۲

 یعیدلاییب وتکم سم وعرظاب نوا تع زع هو الا هج ورب باسقا /

 هلحوک ندنشیدلوا قوزو رازه ودها شا شکر کک یک ]|
 یتنالسسا عید ان یدک رزق وون ها یمرکی كطابش |ا

 یرنلک مزال راسو وینزوفانق یکروب و هلوتب یردارب لوا نوک یکیا هسیا 1 4
 تاقالم هلکنا وتناسقا ندنفیدلوا شلغا تع زع هنفرط شاب باکس الا |

 هدهروم هلع ندنغیدل وا رک واع هدنادغب كابصع طقف ۰" رد شمام دنا 1

 كنايصع "ربات ید هدرارب نالوا معصم یالخا راسو هدنرا هطا زکدقاو |

 رظان یتاروا راشو تانالعا نالوا یواح ییهمزال تاهملت نوحما للاعشا |

 ندنغیدلوا شا .میلست هبوتناسقا یرلنوب دوا شارپ هتسهدلاو یو |
 یافود تاقسا ندنباعصا اب رتا هدلیعاعما بولا ییهروک ذم قاروا وتناسقا ||

 راسو ی یرهدو هشلف هلیف رط تداعسردو هلیسهطساو رجات مان ۱
 ۰ ردشعا لاسرا هنب رافرط نان وب ناربتعم

 یدهقرهلوا راجود هبهدیدش تاب رګ نکرک ندلوبناتسا تاقتسا موق

 ردشمزاو هبت زوم ام لا یره روق هملضنره کیشن ق یر اک |

 دیس رگ رازحو هروم یه داف قاروا یتا پف ال هر

 نکیا هرزوا كعك هنادغب ید یسودنک هرکصندکدنآ لاسرا هل رلق

 اس دشا ند ردناسکلع یرملز ینالسفا یری نالو کک



 و ر ٥ اع باب بناب ید كلام 1 مکجهدبا لاصعفسا
 ۰ یدیشعا 9 ود ) زودنا هداخآ یمجءهدیا تبع رام

 اس اتکا ا قروه ار ناوک و رک رب

 سرا a هبسور هلا هشس ی هسدا رولوا از تنهناهاش

 الصوت ندننفرط كب لاحصم هلثح ندنسیوق لا-عحا یعوفو كن رح

 ۰. ردشلیا دست دنسادنم؟ رو لوط موتکم كنيفک و لددرعاک

 :ردارب كکب وچوص لاو یررومآم یتیعمو یاد وبف هکوبلاح
 را کت هتکشا نان رادضک وف یساو لغوا تک دعمرفایزارفو
 یحن رب نوا ثسهرخالا یداج یسهنس یلازووا وبشا را رار هل رالابعو دالوا

 هيس وررا نالوا هداما ۱ هدنرخا یزافو زکد هرف هلا لدنص قو هست

 ۱ راشعارارف هن زاید هیسور اک ار هتسهب راک هنیفس

 یا بولکیر نکردبا یماعط ماشخا كب وقلع یلغوا یلرهح یسادرف

 3۳ رد هدکدرب و هرک دنر زساضما هنلا هلا توعد 4 وراشیط ندهطوا

 دک ايک ارا هنسهب راحت ةنیفم هسور هدکلرب هللا یلایعو دالوا دوا

 د کن وقلع هروک هثناب كنهداز یاش 9 ۰ شک هنفرط هبسور

 وا شلردنوک هشرکب الاب هجورب ندنفرط اشاب ىلع یلنلدهب راد هداسف

 ۱ دمشروخ رکسع رس ی وشک یییدلوا شمزاب امدقم هنسهداز ردار

 عا روج ا لوا یعیدلوا شهردن وک هن داعسرد توروک هلا

 ۱ دیضام او کرد هرکص ندکدتا ناب شی رارف كرلنا هداز ییاش

 همزال هلن رومظ یرهلوا رادربخ هدنرورم نوکچوا تلود باب را
 ۰ ینا . ریدلوا هدراظتا

 .i رام یمهبدالیم ةنس ( ۱۸۲۱ ) رای رارف موق رم

 ب هجوه رادهندورو كرانا نوک لواو ۰ رلشلوا لصاو هکبهجوه
 4 وتناسقا ناسلو هدلیعامسا ندنفرط یراسبموق تاقسا ندناعصا اب را

 :.رونلوا دارا هلیغر ( ۲۷ ) هدرز قروص هکردشلزاب بوتکمر
 هجوه كراناو یسلوا راد ربخ كالام باب ندنرارف كران هصاسح



osرظات ی ور ا 1۳۳ ی دو 1۳ دلا  

 ۰ ردا توعد هنایصع یموع زا

 یسهدناموق كن هد رک رس مان هتارف لیتساو تارشح نو هدورص وآ ]|

 بوصنم ندنفرط راهدو وو مو هن رزوآ ینهبصق صال بوریک هتل |

 ییرلعا حالس ےلست هراطباض رونلوا رتبعت یساغا یارفن یلاکوک و یزوط |
 هلع هلْغل وا اقشا هد هلا رشا تلاع ران و هک ربک دا فیلکآ

 ردقجرکب نانو هدنسهلکسا صالقو راشفا یسهبصد صالق ردا |

 هدرلهنیفس كرك ۰ راشلنا قرض ییراکد روک هلا ندهسالسا هب راک ل ٩
 لاوماو مادعا هلا دوخکشا و اذا عاونا یعالسا لها یرلفدلو هدهرق رکو ۱

 هلس رفت یثک جاقر ندمالسا لها طقف ۰ رلشعا مانتغا یی رایشاو

 وبشا نالوا فداصم هنسادشا ترام هعفوو ۰ ردشلتروق بوشواص ۲

 عوقو ینوک یصتلا كنسهرخالا یداج یسهب رجه ٌهنس ( ۱۳۳۰ ]) 8
 . ردشلو |ا
 هنب رلشاب و عم رلور قوچر ودنرلجما ناتسملو هیسور هدانا لوا ۱
 روألوا ربعت هدراقوق فا ندضاب و یزهرفو هابس ییعب واکنر حوا |

 هلا داشک راقاریب ضایب ولچاح ینمرقو عضو یراتمالع تب روپج

 ۰ یدیا راشمالشاب هدای رف ود نوسلواراو تیسب رسو تب رح ندخآر
 تقادص لاصالاع یدنفا تلاح تویلوا یر ِ ندرلنو كلل وب اسا ۱

 هنادغب كنسموع رظانالاب هحور هسا لا” ۰ دنا روک رخ ندلاج

 ویف هل ساب رفا یهدلومناتسا یک یغیدلا ینب وتکم نالوا زاد هنکحدک

 نوا یرلغب بوشواص هفرطر ندلوناتسا لوا ناب ۹
 نوا لادغا ناتا هش ندکدنا ر ر بوتان ۲
 ب ا ر هجدقشإ ديما دک ود هرزوا كلر س وک هب یدنفا سا

 را
 یردناسکلع ن رلارج هبسور هز وک هب هعقا و تاق ( هک ل

 هرزوا كانا هدافتسا ندراقلزمسذوغب وا ندا روهط هدقالفا هعفدوب یتنالس
 ندنغیدنلو هدنتین كمريک هنادغب هردارورم یني رهن تورپ هلئفایف لی

 لوا هلماعم هلرجوت ندنفرط تراما هدنفح موق لارج هدلاح

 هدناب و رار هلا ناب هبیدنفا نشر فک ندمکیدمهلب یتکح هک

 هلی و ندنو و ساقلا یتسلردنوک هفرط لوا نآرب كنا نالک

) ۲ ( 



 هک هنادغب هرزوا كا ناصع نالعا نامه یعوح رظان هلغاوا ریشتنم
 نه كس لاه هدکدتنا ر رګ هکب لا یسهدوب و نادغب یتیفیک بوروق

 | لیاراو شمامهل روتک هه ولطم ٌهجرد یمیظنت ما كالا یراوس

 | ندنفیدلوا شمام هلیدبا لاکا رابش نالک مزال نوجا یطبض كنس هعلق
  ندفرطرب هدنبتکلم هددسا شغا یعس هنب بخأت اهد تدمرب كشيا هلثح

  رادنا ه هنابغاب تاکرحو تالاشم هصن ندفرطرو هدقلزاب رکسع انلع

 ارظن هنفیدللق یر كج هیلریک قترا كشیا هلنهج یغیدلوا هدنفلبق
 ۱۳۳ ایت نی فر تا فلا نکرد لمدا لاکا یتامزاولو

 ̀ كنوامه یاغتودوازارتجا ندنروهظ كتالکشم جدا اجا ينهزم

 || رار هللا لوبناتسا نوسلوا هسیا رولوا لصنره هدهسیا زامهلوا لباق
 ] ناسنلوا دقع هلبا شولبمو رولیروتک هلعف روصت نالوا هدنفح یقارحا
 ءان هنلطاب عز راردبا مایق هنهیلع هیلعتلود ید رلبرص هجوم هلواقم

 | ایر كنوتاسفاو شمریو رارق هغمالشاب ندنادغب هنایصع یموع رظا

 | یداجج یمهبرجم هنس (۱۲۳۶) وبشا نوجا یسعنروک بولکهوونشرک
 i یسهیدالیم هنس ( ۱۸۲۱ ) نالوا فداصم هلرخاوا كنسالو الا

 دوتکم هلیعاعما نالوا یهاکتماقا كنوتناسقا احروم هلی رات یمیتلا نوا
 روهارحا كنهمولعم تاروصت هدنزکس نوا كطابشو ۰ ردشمردنوک

 وصلا یسدوب و نادغب ینغیدلوا هدنسهبعطق تب كمرک هن ادغب

 ۱ ۰  ردشمردلس هکب

 3 وصخ ناه ھر فرص ندتلامکتسا تكصقاوت قئرا كم لا
 | یعلس ه ی وع رظاب لی اف راح یتیدل وا شعا كرادت نوجا

 3 یی دیفح رجح ناو هدناب هدطابش رخاواو ارجا یی همزال تاهس

 | اباراسب یدیفح یلره> ۰ یدیشعا ارسا هنلابقتسا كنيموع رظان
 اعلا قوفچد لر لا بوروتک هشاب هللالابقتسا یی وع رظان هدندودح

 یتیدلوا لخاد هشاب ییوع رظانو شمالوشراق هلبا مارتخاو زازعا

 ۰ ردشمالراب لالتخاو نایصع شنا هدنفرط رهكنادغب

 رار و ولهیسور ۳ لو اتسا ردق هب یدجش ۰ ردهرز وا تک رجب هلا



 نوناک یسهدالیم هنس 1 ۱۸۳۱ 9 و ماش ۳ ا رص نوا

 هک ردشمزاب هقثو رب روم كبه ز هش ولیم احر وم هلیح رات یسیدب تنسنا ۱
 ۰ رونلوا دارا هلشر (۱ ۲۵ )هدر و ي توو و

 هد هرص و ندنفدلوا شنم تبارغ صحار شک یدو 9 ۳۰
 هدستمدح اشاب ىلع لنلد هت هرزوا كمر ودنا طبص ید فرط هات ۱

 کردم زدن وک تامل هعطقر هدا نوک رخاوا هنر هد رک ر سمور نانل و |

 ماخ یایلوخر و ۰ رونلوا دارباهلیقر ( ۲۵ ) هدلیذ یم هجرت الخ | ۱
 كنسهرباخم نالوا هلا ولپ رص ملک زکد کتا تع هلتهج یفیدلوا |
 هنازرمسحم تیاف نوا هظفاحم ییصقوم ودنک ولي ٠ فن تا ق

 بوپارا هدنافرپ یدامو یدج راپ مصو ۰ یدرلیا تکرح هناراکطایتحاو ۳
 دیشروخو ۰ یدرازالپاق هرزوس یلابخ هل وب و هراشیام رسلصا هاب وا ۲۱ ۱
 یو رظان 2 یدا را شمام ونوا رونه ید ابر يا و
 ۰ یدّرسا كمردتا مایق هنایصع یرلپ رص نامه هلا یدرف) یروق هسیآ 1

 شمالوا علطم هنیرارسا كنايرتا زونه هیلعتلود نامزوا هک ون
 ردا تلالد هنا ءوس كرلمور هرزوا یعیدنلوا لیصف هد الاب هد مسل

 ید یناموعسم ضمب دۇم یرلنوب ندجراخ بوروک راهراما قوچكب
 تانالعاو سناکم هدم هلکعا ثبشت 4هدیدشتایرح هدفرطره ندنفیدل وا"

 تولتوط هل تمص سوساح وراس ا یزد نالب ردو هر ط هتشواب دا

 هرکو د ابا یدیتسرا نالی ردنوک هشولیم الاب هجورب یک یمیدناوا لتق
 ۰ ردشلتوط هدنسهعلق هطا رار هلا قاروا یدندزر

 هدف وا مادعا لاحرد بویلر و نامزو ناما هرمور نالیوط هدلو و

 هدب ود روا ییا تل هدانناو كب لاح ٣# هيلع ءان ۰ رايد

 هيس ور اب وک هلشن كمر وک زاو ندنسارجا هددش تالماعم هدنقح رو

 ییاور همزودر راد هنعدل وا شک هلوصح قاسفنارب هدنرل هنایم دسذا

 نادغب راد کو ۰ ردشمزاب توتکمر هنامرم «یدنفا تلاح یوات

 هجرت كب وتکم نالیردنوک هیموع رظان ندنکلردم هیلخاد یت

 ۰ رونلواداربا هلبقر ( ۲۰ ) هد

 سس هدایز كس ندنفیدلتوط كندتسراو ندنلتف كن رعد ی و ۳

 ی

 یسهعیاش یعیدلوا علطم هنناتیشت كنا را هیلعتل ود اب وک ید ندنفرط



 هاب کی لام تم نا LL ا وا یس ەنتف

 ET ا

 د هدنادغب قرهنلوا ناب لیصفت ر یسهلداح قالفا وبشا هکردبض

 ۲ نادغب نوا یسع یاب ییفق داپتسا یسماعا روهظ كن هداح رب هاب وا

 | نوا ۲ یدشلرالنوک هما تبار رگ جد هک لاڪ د وهعم یسهدو و

 لبا اقشا نانلبق هشېنو ر رڪ هدیلاوح لواندنفرط یجوع رظان هسا هدانا

 | طیضار هعلق ر کید مقا و هدنلحاوس هن وط هدعبو تنسهعلق ساربا لواب لوا

 ۳ نام .رزوا قلوا رادع هتتیبلاخ كتسانقشا مورو برص و هتسلوا
 1 ۰ یدنا هد وا منت یراوس یالا ر هلا ینواعمو تفرعم

 8 ۷# نر رد ناصصع روهظ +

 | نالعا هدر کلع نکیا ررقع یی ههرود كموع رظان الاب هج ورب

 وإ . هقدغ وا لاصع-ا یتففاوم كل شود هیسور هدلاح یعیدنل وا نایصع

 | یغجهیمهنلوا رکتسع قوس هش رزوا نایصع باب را ند هیلعتلود فرط
 | یفیدتل وند هب وڌ تالاعحا یعوفو هب راحت هدننم نیل ود هدرب دقت یتیدنلوا و

 | هدنیتکلع ادتا هلرظن فرص ندنتم زع ههروم كنيموع رظان هلیسهعلاطم

 ۱ ۰ یدیشلروک مجرم قش قفلوا نایصع نالعا

 ود تابسانم بوتالغاب یریصب صب هللا ناش صرح كشموع رظان
 ءهردصاب ینابصع كحدا روهظ هدنیتکلع كنول دسر هساضتقا

 بت راویس لنا هدننتکلعو یکحمدا تقفاوم هرکس قوس نوجا

 :E یدروسهدیا رطخم و ر ا یغیدملوا یرلغاط هام قجهلوا هاردس

 دروب هروکن دلاح مزال ین رال وا نایغط زارفا طع راپ رص لواب لواطقف

 وک هغ جد لصا ضرغ ندشیامن نانلوا ارجا هدقالفا الاب هجورب

 ا دهروک تکرحر هسلا هدناتسد رص ۰ یدیا قمردلاقهعابا یرلیمص

 ظ هدنادعب هداننا لوا ديا ءان »زا نود زا هلوا هاییشساو دور راح ود

 ا اوو و نادم نوعا تا فرطر یراکفا قالخا ندا

 جهل ردنوک هدعب و تعجار هن رلیآر كنتپ هلبا یکاووقاب ندنسانرقو
 LY یتاک ودنک ی وع رظات هرزوا قوا تک رخ ققو رز |یلعت



۸ 

۹ 

1 

4 

 ع

 م

۱ 

0 

7 ۳ 7 
3 

7 

3 ۳20 

4 

1 

3 

0 

۳ 

a 

 ل

13 
2 

۳ 

0 

۱۳ 

1 
۸" 

۳ 
f 11  

1 1 
"1 

0 
۳ 

- 

 3 ن ا

 e یوا هدنساعدا كلتا تم نع ەش ركبەدب وهم هیح ان و ەق 0ار
 هوخ دب زن و 4 وع راکت هلرمرتسوک هدتسیرس یاوعد یتابغط و ناصع ِ

 "هوق رونلوا ریبعت یتارفن یلشب كنکلع هدنروصو و هلتهح یکودآ هدکغا

 ندرراکتوافش :هلوشوا هلفوخ یتعدلوا فاو هادی
 ۰ یدا شغل وا اعدتسا یراغ وا تناص

 "هرادا ردف هنلوص و هقالفا ثاکب تلرکسا یسهدو و قالفا یکی الاب هج ور

 شفل وا بصن ماقماق یکانغتسا ونادروقوروام ندنفرط نوا تکلع روما

 رسيا بوطو رکسع ردقن هرباخماب هلبا هيلا ئوم ماقیغاق اطانتحا هد هسا

 هبا شاب میلس دمع یسلاو هسلس نوجا ینلردنوک ناب هلا

 لیارا هرزوا ح ورشم قایس هدعب و هلی رات یسبنلا نوا كنالوالایداج

 اخروم هلا هفتم حراوت هن رظفاحم ریبک هنطاو نیدوو یلوبکیتو کوکریو
 ۰ یدلردنوک هام تاررح

 یت رش یغللایجثوا هیسور هدرفس یاثئا امدقم دسفم ندا عاشا یهثداح و و

 دیسور هدلوبناتسا تیفک یتیم هنفیدلوا هدنسهبعاد تب هلا لیضصح

 هلا طاقساو حارخا ایلک ند هاج ینا ید یچلیا بونلوا هدافا هنسچلیا
 هدناب ینشوا تیداتو ذخا ندنفرط هی تموکح ول هراب ا

 رهاظ لاک باب ندنفیدل و ۱ شهردنوک دغاک هنسول هند وڏ ددس و ر ود 1

 ۰ یدیا هدن ديما یغح هل وا فرطر هلا ت تل وهس كنهروک ذم داف | رظن ها

 هیسور هدربخآ رفسو تور ها ندنزو تراح امدقم هسا یرودوط |||

 ٣ ر فورعم هلتهج یییدلوا شعازاق ترهش روحلیح - لغو دشا ۱

 ی شاپ هواص ندنناعصا اب را هدندورو هنساسللک ه4ن اعسد هدلاح یتیدلوا |

 رشت راد هلالتخا هلع نفر كنەقاحش فلاب كرها تلخ هارو 6
 زک هشردا فوخ ود روک یرکص و ناجع رکا هد هب داف یاروا ییدلیا ۳

 ةنشابوشلبا ریرحت ود زد هدانا هدادماو كیا هرب تلود یحاص ترفر 8
 ۰ یدبا شمالیوط مدا هدایز ندکب نوا

 قالفا كناشا یلع یلنلدهبت امدقم هروک هنکیدلبا ناب هدنحرات هدازیاسش |

 یس زاب یغیدلوا شمردنوک ههیناب الاب هجورب نوجا لالخا یتتهج |

 ندنردوانراو مور یتهج هیناب یمظعا مسق هدنلوص و هشرکب یدیفح یلرصح |
 یرودوط وبشا بودا لالضاو كرحن یتارفن شب نالوا تر



 تیپ سو تیر راو هدتمرع للا ترشا هار

 ىدا هدنعز یراکجهیلا تنواغم غب رد هدابوب ندنراقدلوا یسیماجو
 قد ەباکم هلا فول وغ زسا ,یسجلیا هیسور مم راد رد هداناو و

 n نهرا اب را ۱ نانل و هدنرتکله . ۰ یدا لکد یلاخ جد

 ۱ ییگنفت شانطو یامراف یتا و یراناق اوصو وبیلوا یرو یفیدلوا
 ۲ سما ضخردنوک تاولعت نوجا یرالوا مضاح هب رح ید هربهدرک رس مان

 كما تدوع هوونشک هن و تب ؤر یخاضم ضع وتناسقا هدانا لوا

 | دباکم هلا یو ناب ورق هم , اشنا اب را تولک هلبعاتما اقوم هرز وا

 ۱ | لالتخا هوا رز هجور ها هدنفرط قالفا ۰ یدا شل و هدکعا

 ۰ یدیشلوا اغور یرلهراما ی

 هک یلالتخا تینیک كقالفا_ 1
 | یسلریدتا مادعاو مت ندنفرط ایرنا تکی واع وچوص الاب هجورپ ا
 ,on ۱ طقف ۰۰ یدیشلاق هدنلا كنقاط ارتا تكلم ةرادا هن رزوا 9

 ق یلاع باب اهد تفو زار ندنغیدلوا شماعا لاکا ینسەب رح تامزاول ۱ ٤

 ۰ یدرازتسا قمن ازاق تقو هلا لافغا ٤

 ر ندقدنلوا هعاشأ یکیدلبا تافو هلیلحا كنوقلع وج وص هيلع ءاثب

 وا دراو ه یلاع باب ندنفرط یرارابو و سونموغو س ویقس و



 تحاص هدیک را نا ی ا كما بصنذ نا ناو

 نامزوا رس مدشعا هداقا ییغیدل وا م هغلذاچرت رک غیدملوا خوسر 1

 تبطخر ېک قلناججرت هز دا لرهد نیسرولوا كب هدتقوزا ر دک كاك |

 هس هغل هد و و یدعم و ردتا هلاحا قامص-االو رادتفا الد Ee ا

 مدع ا اجر یرلل وف و زکیدقارب هدقاناجرت ید هلآ قوس یادنرف و

 یدسنفا ا هلکعا اههترسا ابعطق ود م هدیا ییمدح ون یشان ندمرادتفا 1

 یتیدنل وا ناب هدنک را هداز ییاش ۰ رد شەردتا قت ۳۹ توئجوک ۱

 نکردیک هنسافنم قحو تدنونع ناب یالوط ندنیفن كهلوقت هرزوا 8

 ضع ۰ یدلر و رلاسنعم ول رد هنکیدلبا و سد رامظا هدهار یان ۲

 و هلکم د ردراو یمهیفح تام ولعم هچاب وروا كن وب تسارف باصا |

 كن یک اطسق ندر ول رانف نالوا ضع و دد زم هه یدنفا تلاح ندنساب رفا |

A) 8 ۱شرو هک رومام ندااضتقا یلیهرګ هل ود رارسا یا كن دنفا  

 | یا قوس هنعلدو و نادغب لاهو رایدقاب هللا تربح رظن تفد با را ۲

 ۰ رایدتا ذاا لبلد هدف وت مدع ید یو یک ۱ ۱

 اب را ید یسیکیا و رانا جر ناود قحالو قیاس ا تعیوجح |

 ۰ رایدا ندنشاط ا

 ناسغعط باب مت هدار وا ۵ گی ود 4 ه روم هدکلر هل.سامفر یموعرظان ۱ 0

 هب هتسب رت یرایک نانوب هرزوا كمروتوک هبهروم ینا هلفلوا معصم یا
 یتامدشم ال راتح ! هددر وم . رابدب | رظسنم 4ه دورو هداروا تورا ۱

 هشالفاباب تع زع ههروم نامه كنا ندنفیدلوا شمالشاب هکعا ر وبظ |"

 هدب ودیک ه هسنارف ادا هدکلرب هلبا وتاسقا هسیا هبلایموم رظ

 هلا ولهم سور دام فا و کو 2 E نوا دم ی فراصم ۱

 دیام هنسالماف ودنک هکساضتفا دومع ناشوا دفع هدنش دلم و

 ینلامو هلداقتعا یئیدنلو هدنح هقا دقن هدو بولو دا
 سراب ردنا نهر اب هلاوح یک الما ن الوا هداهم س و ر كنسابلماف 1



 ءوس كالا N | ندنلاهسح رز RT وح وص

 ٠ ۰ روو ماقمرپ كجدبا لاح هدافا نکیا شلیا فشک
 اء كنارک | وحوص یدزامردنوق زوط هن رزوا تلاع یدنفا تلاح

 ودنک ید یوکس نکل یدارارداشوا هتک الفر هساواقجهزاب یثرب

 یافوااب هحور بكنوحوص ۰ یدلیا جاتا نسما غوا هباضق الاب هج ورب

 ا نالوا بورس هش شش یرابص هداز تن یاهلاق هت ززوا
  یداج یسهنس قلا زوتوا وبشا قرهشلوا تاتا هنغلهدوب و قالقا

 ۰ ردشفلوا ارجا یهیجوت سر هدنربنوا كنسالوالا
 9 هاس شح ۰ يىلل ندم كندا تلاح جد كف تلرکشا

  هاکمک هلا یریضعب ندنقاروا هراس ندا ناب رج یقرهلوا هنامرحم
 ۱ هکب تلرکسا اضعب یدنفا تلاح هدهیجراخ روما ماهم هعلاطلایدل

 ۱۳ یرهلوا لاثم + ردشلشالک ا ییدلبا داقعا اک او لاوس یارو تعجارم
 ۱۳۲۱ ینلید يروم درج هابفر هيفا تلاع تکی تلرکشسا
 ۱۱ راد هوتا تلاع كن تلرکتسا ۰ :رونلوا دارا هلسفر
 جه دیا فی راو ح رج کلیم كندنفا بناح تاتکلاسر یهرک ذنوب

 ۰ ردشمزاب هدل و

 ۳ ك طور ك الايدا یمهنس ىلا رووا ویشآ هن

 ا ر یدنفا بناح باتکلا سیر یدل یاحیصخ كنيدنفا تلاح

 ور هدکلر د تکا دحدقمو لای ربض یاذضک هلا لزم

 دانگ لا نشر یدننفا دماح يقو نالوا روا هنس هلاکم

 ۲ كیییسحو یشابشواح هن رب تلکب یتسح یدنفا هلاربخ یتبما هنا مطو

 اديس دمو ییا هناص رض یدنفا هلاءاطع یرظان راها ورابو ییبقوت

 یدنفا بناح هساصت ره یدنفا تلاح ۰ یدلوا یرظان رب هناح وراب یدنفا

 ا هنلاودنک- رو تراش روما هد هدم هغار هدحراخ نوت نوت

 ۱ ۰ یداوا ید یلصا ضر ندنامجو و
 حر نوا ناونو یردار تیکت تلرطسا رک دلا فلاس یمادرف

 نوکر هکشعا و یس ۰ یدنلوا ق هن هب یصیق تغب كهلوق نالوا

 ۳ اب ج نان نا یمن نیمی ا تورو ةا تلاع
 کل وق نامز یتیدنلوا صیصح ه هعبرا نادناخ دعب اعف هلع "هدارااب

 هک ناود



 و لغ كن ردوو نک ی رو ترا ین

 رارق هذ رل ص وصخ یبصن  زهدو و رکید دعاسم هناننشت د .تئاپ

 طیض هلالوپس یسدعلق لیارا قرەنلوا لافغا وتسرخ ۰ یدیشل

 ار هل یلاح یرراود نالوا حاتح هریمعت .دنفرط هرف نوعا كلت هلل
 ۰ ردشغ و هدقف وا ماوددنن ریعت كراراود یهدنفرط هنوط زکلاب بول

 هلا تباحا هننوعد یر كنوع رظاب هسا لام یسهدو و نا ۱

 هنس هبناطتس تالد وسن كناب را هدفرطوا ندنغیدلوا لخاد هاب را

 شرو و یالفا یا. نالوا کتا هکر هدف تا
 هلعر ندقلهدو و ید كنا ییبم هسنک و دبا شلاق كب وقلع وچ وم

 یجوع رظان هرل-دلک مزال نوا و هنفوم تعوکحر هاولند قفو

 هدندرد نوا كنا ن رشت یسهدالمهنس ( ۱۸۲۰ ) وبشاهن ندنفرب

 3 ردشلر و تایلعت

 هفمرا-ةبج هد رع ییلعر نوجا عز ندتموکح یکب وقلع وج وص نکل

 یلبط كى وقلع وجوس ند فرط یماضعا ارتا نیزسقلاق تج

 ۰ ردشل ردسا مادعاو جت هژلیس هطسا و ,

 راک و هللا بلج یتیببط تکی وحوص هروک هشتاق كنهداز یاس

 ۰ شفا لاعفدب لا دوهعمیسهوو ونادغب ناناللوف هده ورک
 یک یرد ناق ًارظن هنن راتفرو روط كلام نکیا هدننابج لاج اواو

 رولوا لالتخا ثعاب ه هیلعتل ود هک مراقروق نکل ردا رارف نوکر هدو ۱

 كا هفشقش هنملع ندنفادلوا شا لاقغا یلابقا و ذوفن باعصا هراح هناما

 یتاک ناود ندناضفو ینامرخ ضمب ود ردلالععضا ثعاب ار ز ردلاح

 هدازیاش ود ردعفاو یکیدنا لاعسح هدقلارا هلا یدنفا نطصم نالوا |

 ۰ ردررح هدنګ رات |
 ا كنوج وص MN شم.هلورابا ىلبخ یراشیا اب را در ۱

 هتض ۱۲۳  ۱ یسا ی وک هنادبم یتساوعد معو

 e ؟ ین دب كن رخالا عیب ر یس رج 1

 ییدلیا تافو هلیلجا ثكکت وقلع وجوص یسهدو و قالفا هدر مط نالک ۳

 بولاقیاخ ناديه هاب رتا ید هدشرکب هلنروص و هنشیا ۰ ردش و ررح

 ۰ ردراغمالشاب هکلشنا یک یرلکدتسیا جارمو ك قر

(rr) ۳ 



 ار نا ناو دیک اجار هال توا فو
 | هریخذوداو رکسعرادقم یعوزا ید نب رولک مزا زكا رادتا هنفالتاو
 اک كنا نب رشت كج هلک بولا ییهراس تامزاولو تام هلا

 ۱م میدلوا ی رب هدافا روم ان منت ایا فرطو رولک هناتسبمص رد

 | ندا ناب رج هدننیب یسیچلبا هیسور هلبا یلاع باب ۰ مرلبا نا ًاهافش
 ۲۱ لوا برح نالعا ًاب رف هدنرنس هسیا رولیفاب هنشور كنارک اذم
 ۳ ۶ ید اما وو ( افق ادا
 ۱ و فز یدایم كن ا ندنلاع سما هدنسادتا كب وتکمو

 را كن روطاربعا هیسور هصاخ یو هسدا شولیم بول وا یرما

 1 1 ۰ یدا قو داحا هدن را هظح الم كنه رط هيلع ءان ۰ یدرولا

 ِ هم ترامار رب مص نا هد دهع شک هداننا لوا ةرفام عم

 1 یک كجا باضتتا هکلکب یی رب ندنراحا هلیربباتنا یدنکو  لیکشت

 "۱ شمردنوک هلو اتسا سو و ید شولیم بونلوب هدرلامدنسا

 ۱ ۳ باب هلیسهناعا كنسيچلیا هیسورو هلیسهطماو یرلمدآ یفیدلوا
 ا اات وزرا قلو رارفتسا هدکلکت یسودنکو كمرذخا قیدصت
 ۱ تولیقرص یناح ین ہم هند دم ها هاش باوجر زونه ندیلاع باب

 ۳۱ اروم هان را یستلا یرکپ كنلولبا یسه دال تن ( ۱۸۲۰ )

 م دا نیک هد کم یشیدلوا شهردنوک هت رب نادنساضعا

 ردشمالریو باوجرب زونههررومآم ی هلوبناتسا نوجه وست
 ب۵ هناحا یارجا ید زس ندمبدلوا اهم هنسارحا كئيشره ن

 | هنراشا كنول هسور یباش هبرح كشولبمو ٠ ردشغل و ررګ وید رسهدنا

 ۱ یا ید قاتا ساقا یا رع نش ولنا دلاسا شىدلوا فوقوم
 8  یردناسکلع هدندرد نوا كنسنات نرمشت هموقم هنس بوتوط ولزو

 هلیغر ( ۲۲ ) هدرز یتروص یدیشعاب یسهلواقم قافنارب هللا یتنالسا

 3 ول وا دارا
 2 | هدنسهرص ِ یربکدلیا روصت هرک اذلاب هلا اسور امدقم كنسوع رظان

 | اعا رایت یک و هلمتفرعم رام مان وتسرخ هنس دعلق لارا

 شات سواق هاف دا تقو نیل دصک رانوب هرکصندکدریکآ
 ر ودیا طیض كنهعلق هلا هب ورحا كرامور نالوا قحهنلو سضاح

 تلاحو #6
 یس ب



 هدا وب ځد ندفرط هلع ندزکمیدنل وب هرو لا ا کک
 رادوسوع ر ناب کل ق وا ۱ رجا كت واعم نالڪڪ مزال

 رادتا هنا كد و | اهم دنسا ر >ا ساغ كناهست ۳ رداص ندنفر ِط ۱

۰ 

 ندنرارب ۳ نا روا ۷# ۷ ند 1 اما | ۱ ۱
 موهوم كناعصااب را ندنراقدلوا رلمدا ضا راپ رص هکنوح ۰ یدرازغا |

 ۰ یدرزاما هبهتروا یتیرودنک نامش هدب ولبباق هن رازوس

 ندناصصا ارتا اخروم هلبح رات یزوفط كلوا نب رشت هموقفیم نس

 هلتراشا (۲۱) هدرب ز یئروص بولوا دراو هوتاسفا كناوص یشابکب

 ماسیف هلا صع هلعلبالوف كنولب رص جد ی وتم نانلوا هوالع

 اعاد شولیم هیفام عم ۰ رولوا نابتسم یودا كج هی ردشآ

 هلنهج یغنیدلوا مدار راتوطولزو یکیا ینشیاو ردا تکرح هناراکطابتحا

 هلاڪ و هربحد زار نداب را و رولو هد را وطا e هدیما فایر 1

3 

 و هلی رات یدرد یر 1 كر

 الاشتما 4 یلاع سا ) هدب وک کک ۵ ۱

 كنام ولعم نانلوا لاصهسا راد هتار وصت و تاسنالوا

 هادی رال راس كسلا مورو قوس ۵ رزوا شا د یلعیلنلد هم دوو ۱ 1

 یگ وا ق یو سس هاستس سص هلا ه روم ا لوا هدد ندرکسع یک

 نوا هيلع ءان e ا دع ۰ ندیلوطاآ وب هرزو



 ام ولعم صوصح زکر ومام نالی رد وگح هعفد وب هلی ام نالوا ۱

 امت نان و د ا ر هب 2 اا دعت مسم ا

 لود هللا جرد هدیدش تا ربعت والو راقبح هنادبم رارداهپ هصن لباقم

 ۱ و قد وشت هاصع یرامور نامه ناما هناعتسا ندهدنحا

A 

 نر ندوتاښفا یتنالسا یردناسکلع هکرویلیشالک ۲ ندنمالک قابس

 قرشو شهروک هدنتسدنسیآ ود ییسودنک یک یقبدلا یتلاکو یمهو

 اوحا یاضتعم هسا یراوشمو راتفک و كنا ۰ شمروقییغلروطاریما
 ۰ ردلیلد هنغیدلوا صخر روعشلا فیفخ بویلوا قفاوم

 كرلنل ودنالوا ییاصصا هدلطم تموکح یک ایسورپ و اب تسواو هیسور ار ز
 ۱0۳ سلام لار النا اواو ۰ دا قاع هننکلیم

 ا نالوا نی هد ناد ا وروا همت لود كسلا وب تودا مایق هللا یتس رس

 :۱ لاحدا هتعاطا یرلنا دمت لود لدل ریاغم هب همن و ثالسم

 رلیدبا لوغشم هلا
 ھ هنس هقسل وب كن روطاربعا هبسور كح هل. هدا هاج یشودنک"

 همان رلعا روک ذم كنهداز یینالتشا هد رص و

 ۰. یدروسر ول

 ۲ ۳ الصا

 لوا ینآبم هنساسا موفق نانو یتاحردنم كن همان العا روک ذم هدرب و

 انلوب هدیلنا مورو هنسبلاها نادغب و قالفا نالوا لاب هن ونام ترد

 یدیشلاق حراخ نوت نوت راب رص هله ۰ یدبا لکد لماش هرلحالوا
 ےا ندقدنلوا مادعا یرویهرق هرزوا یغیدنلوا ناب هدالاب هکوبلاح

 ها ندنفرط اب رتا یتح ۰ یدیشعا ماف هنبلج كشولیم ای را
 ۳۱۲۱ ندنفرظ شرات هک رووا گردو صوص رومام هناتسب راط

 زدنوک اخروم هلیخم ر ان یسیعرکی كنسیام یمهیدالیم هنس (۱۸۲۰ )



# ۱۷۱۳ %$ a 

 تروص هک ی دیشغلوا ظن هماننالعا رب اخر وم هلیخت رات یزکبس كلوا |

 ۰ رونلوا دارا هلبقر ) ۱۸ ( هرز یسەججر |

 یی یرتعد هرزوا كتا رشن هددیفس رګ رازجو لحاوس یهمانالعاوب |
 باحصتسا یبیتنالاس یتاک یتنالسیا یردناسکلع هرکس ندکدلدبا رومام |
 هنناب كنا یخد وتناسفا هرکص نوک یکیا رو شعا تعرع هوونشک لا ۲

 « دیا شق ق
 كنههانالعاو هدندورو هلوبناتسا هرزوا كقیک هنفرط زکدقا ىلع یزمد ||

 0 سوروفغیرغ قیرطپمور اباطخ ه هبناحور یاسور قرهلوا دک وم یتنوعضم |

 ۱ ندرلیزوروم اباطخ هنناربتعم هلرلم ور یهدنلحاوسو رازج زکدقاو نددنفا |
 ۷ هعطق ررب ندکب یزوروم یاالوقیت نانلوب یناجرت اب رد نامزوا بولوا |

 ۳ ۰ | هژبرتراشا ( ڪک ) و ( ۱۹ ) هدهربز یرلتروص هکر دشلا همان هیصوت |

 داش هکردشمزاب ولتروا یاب و منصم لب یز تو یا ی ۱ ۰ رونلوا دارا ]|

 بوسا حرصت یا كنتنالسا یردناسکلع ود رک ا تر 6

 تاررحنامزوا هکنوچ ۰ ردشمنا ےھفت ینمارع لردیااعا کا لہریبعت ولتعفر |
 ناویدو هن رهدوب و نیتکلع لوزعمو بوصنم یناونع ولتعفر هدهیسر ||
 هدکلسوا د ینالسبا بولوا ص وصخ هنن رلناجر هناګا و دو نوامش ۱

 كم رطب ندریبعتوب رامور نالوا علطم هداف دام ندنکو دا شل و |

 ۰ :یدراردا ےھف هلوهسلا ینما ر |

 هاب را هدهسیا شمزاب هللا راهرابع مهبم یبوتکم جد یزوروم لر |
 ۰ یدا او یهانعم هدیدنع رلذل وا یاسا ا

 مولا لغ هدنسادوم صالح كەناتالغا رک و 6

 كنب رهیلمو هیلالقتسا قوقح یراقدلوا شا عیاض یسیلاسها اب وروا
 هنن رایدعو ز واڪ ف ر رالاظ نالوا هنمان . نا را دیکح و هتل

 رادایض یعلاط كناتسنانو ورندتفو یرلفدالشاب هغلابح بوشیلاح |

 رادب یراتریصب مشچ كنيلاها هلیتاریثأت كفراعمو مولع نانلوا رشنو ||

1 

۱ ۱ 
| 

۲ 
۱ ۱ 

 هتل قمروط ہرزظ ا E یترا ردنا د.هء و طاها قتفیدلوا |

 فتا وط كنان وب یامدق نالوا زع دادحا و هلن ندنعبدل وا قازسسومانو |

3 
11 

 تیج طرفو تی ورو لثع نالوا بجوم یني رهدقنو قوفت ههراس |



 وق نانلوا كرادن هدلوبناتسا هروکذم تیعج هلکغا ارجا هددش تامین
 ] رادش هلنش ندنعبدلوا یفاک هنسارجا كندعطع تاثشت وللثمو هب رح

 | جواو یس هتیقس راګ هعطفزووا یلتشر ولا هب رج هللا تام اشک
 ۲ شهزاب* یهو رظان اباوج ینکجهلک مزال كنردنوک هلوبناتسا كنهدرکرس
 ۱ | نان وا تلط نفس دن ن وا یاب وح ور وع رظان نکیا

 | هنطبض كنوباسه یاقتود هن هدلاح یفیدلوا ردتقم هنسارجا كتنواعم

 ا

 1 ۰ ردشلیا رارصا هدنصوصخ یسارجا "یمامت كنتاہب نالوا راد

 ۲ | رلشمروک یتفیدلوا شبارب راقیج هشاب كنو یسهیفخ تیعج لوبناتسا

 ا هروم راه سلوا كج هدا تکرح هدنفالخ یار كسوع رظان هد هسا

 ا زازا ندنسمنا روهظ كضراوع ضعب بجوم ینملاقوربک كنلالتخا
 | هیقا ناهو رلغلوا روب هکلئا تکرح قیفو هشوزوما یار تا

 | ندنتکرش تراح نالو هدنرهش هوقسوم نوعا یکرادن كنهرباس تامزاول و

 | لجال ۰ راش هناعتسا ندنراج مور نانلوب هدرالحم راسو هدکب هجوهو
 ۱ هیت رش تراحت هلیعونصم ناسل كباب را ندنفرط هبفخ تیعج هناعتسالا

 ۱ | هوالعو لپ ز هلیقر ( ۱۷ ) هدرز یسهجر تروص كيوتکمرب نالپ زاب
 . ]| هنسهرا هرابسوق ممشیکیا یرلانعم كناراشاو تاک نالوا صوصخ های راو

 | شللا تعجارم هفرطره هلمجو و هیفخ تبعج ۰ رونلوا حرش قرەنلا
 . هلکعا قق ینج هیمهنلوا هناما بولطم هجور ندفرطر هد هسا

 ۹ 0 ر فر ندیم كوا ىلغرد هزورضتاپ
 ۲ كن رترضح ناخ دوج ناطاسو قارحا كنوبامهیاغ ود هلا رادکسواو

 ۲ جوع رظا رارکت كرلب رب و رارف هنسلنارا كنسهراچ یتفرک و ذخا ایح
 ۲۱۱ ۰ ردشفل وب هرزوا رارصا هدنقلاسیایلوخ هنیموعرظان نکیا راشیاراعشا
 ۲ ییدلوا صخثرب زوزو هرفرف لن كنيتالسا یردناسکلع
 ۱۳ت کا تریش ه٩ردعمد اهج ۶ رولوا مولعم انعر هاناروصت و

 | ۰ ردررقم یاله كعمج لوا ندلوصو هما رع هسرولوا هدایز

 چ یناثبشت كنیموع رظان
 ! مور ندنفرط یتنالسا یرداکلع هدنلئاوا یسهبرجه هنس ( ۱۲۳۰ )

 : نا رشت یسهبدالیم انس (۱۱۸۳۰ ) و اباطخ هنفص ره كننارتعم یس هال



 ۰ ردشغلا ردنس مظتنم یواح یتیدهع یراقج هرافیچ |"

 فرص ندنقارحا كنوامه یاعود هن رزوا یرارصا كموع رظان طف ||

 تو ین یاس فسا یا یا هه ماش سرد مش AER گیت یر اس

ERE REP ARETE 

 هلق هعال هعطقرب راد اکو و شارب و رارق هنطبض هلیلاح قرهنلوا رظن |

 ۰ ودشلردنوک دنسهبفخ تیعچ لوبناتسا ندفرط یوق اا یا 6

 ۰ رونلوا دارا هلعر ) ۱۹ ( هدر ز یروص

 هناسرتو راد هنطبض هلیلاح كنوبامش یا ود رارب هلبا لویناتسا یاحردنم ۲
 نیسیعل یرظات 4 رک روما نادم كنوج وک یطنط ف یافا نادوبق ۳

 هدوپب و ییدلیا مالا كنسوع رظان یخدو ۰ ردترایخ ندا تا
 قیدصتو لوبقید ندنفرط یسهبفختیعج لوساتسا هدلاحیفیدل وا الوخ | ۱

 نیرمشت یسهبدالبم هنس (۱۸۲۰) وبشا هنفرط یوعرظان راداکو قرهنلوا ۳

 ناح هدب وکم ناال وا مع دقت اخ روم لګ را یزوقط ی ر كا ۲

 یراه رز هلاه رګ "وقف كراولناغګ نالوا ید ها رعط وو تهذعو لامو | ۱

 رک یثانندقفل و هدل وناتسا یرلهب رح تاوداو تام هللا یرا هن زحو

 یلدا رادتا هنطبض رارب هلا هراس كلاغ كناغود رک و لوا ا

 عیاض ینساتود قلاراوب نعشد هصناحما لاحو تفو هکنوچ ۰ ردمزلا |

 هعشل ندنعحهل وا شع عياض ییفصن لس هم 9 ده وق هسلارول وآ كجەدا ۱ 0

 قلخ یوطاتا نالوا كح هدا موعش هلوتاتسا نوا دادما هدلاح لوا ۱

 یلیا مور مه هلروصو ندنکح همه هفرط یلیا مور عبطلاب ید

 شلدا هظفاحم ندننازواص كند یرناتسرخ یراهطا رک دفا هده# و

 دنساضتقم یاشا نامو شنزاب ود ( ریدتصم تاغا یسشوا مادقا
 هکلب و رمن ۵ لکشم یسلراقبح هد ند» و داروصت و هد هلآ شل

 فلاس رک و یسهیفخ تیعج لومناتسا رک هاکعا قفح یمددلوا رذعتم |

 فرص ندنطبض كنوام یا ود وح وک یطنطہو یسافا ناد وق رک لا

 میجرت یتسلدیا ذاخما كنهمزال ریبادت نوجما یسلدبا قارحا الماک هلرظن |

 . ردا بو |
 یا ود لاح ۵ ب ويعا تعفاوم_هنساهنا و ونا ها یموع رظان | ۱



 5 ا دكا

 چ یتاروصت كناب رنا

 یرقدلوا هدکقلشبا ردق هنینکلع ندهروم وریدتقو یلبخ یاعصا ایرنا
 | یرلفدلوا هد.نمزع كمرس هنادیم قئرا ییتالوصحم كن راهاگتسد هاتف

 | یسب رد را یر وا لا ا یاد هی سم وصل هلتهج
 ۱( ۱۵ ) هدر ز یس هجرت تروص ۰ ردشل وف هارحا عقوم باخت الاب

 ۰ روتلوا هوالع هلیهر

 لر هال نامه لو ولب رص نوعا لاغشا ی هیلعتلود یسادوم هصالخ

 ۳ لاغشا یرلنا هلفلوا ردتقمو دعتسم هب رح یسیلاها هردوعشاو

 | کودنقیم اشابیلع لند هبنو یر ری زوج هافرطهردوقشا رل ولغاطرق
 | قافتا دنسرپ هدنندب كرانا هلبا شان ىلع ریارپ هلبا لاخدا هتیعج یراناتسف مور

 | ی ردطا زکدقا هلبا هرومو یسلردنوک رومأمرب هب هاب هرزوا كلیا میلفت
 | بهار شاب هلا یعوع رظان هرزوا كا عیعش هنایغط لوا نارب یتسیلاها

 | ندننایصع لر ولهرومو یرلغا واک و تشک ییلحاوس رد دفا كماروغب
 | یسغلوا رکذت هدلوبناتسا سفن كنسهلئم یارحا كنساغود هیلعتلود لوا
 ۱ كنسهعطق نوا نده را ناف نانلو هدنفرصت كنب رابح اب راو
 1  هدنیتکلم هرزوا كردن وک هب هرومو یرللوا نایغط یاشکن ا داب هدزک دقا

 ااا نالوا درم رم ند رق و رضمو یتا ارادت ها ولتنلک
 فرط ی كنسيلاو صم هدشدم یماود كنلالتخا هرومو صع

 ۰ ردنرابع ندناص وصخ

 کلمو ع رفو صمو هروم و های و غاط هرقو ناتسپ مص هن رزوا كن و

 الو هدل واتا هلند رعم ی ب هح تیعج لوباتسسا هعشسل ندقدنل وا

 لا همزال وا DE ی اک هجا ا یدل در . رنا 3 مور



 ها

 0 شا یا زاو یاس ید 0 هدصوصخ و |
 جاش یهعقو رب لوي اهد كنسهلئسم هیناب نالوا ندنراثا یشحاف یاطخ |

 رول اف هسخو ۰ یدیشلک یم سا هتسودنک هدب والکا ینکجەدا

 ۰ یدیمرویعا نهذ باتا هلب هدرلاشيا یعطس هد ولباق هن زوس ره

 قرهلوا نیما د ندنارثات كنهیبنجا تاراطخا یباصصا اب رتا هشیآ هنره

 ۰ یدرارودا ماود هداسفرشن تود را هن و هنکا

 هد وتکم یشدلوا شمزاب كس ر ندنررومام را هدابنا ۳

 a رلیبنحا راد هرمنا شتو تاروصت ه هیلعتلود لاحرو الکو )

 الصا هدنفیدملوا رابتعا عع "هلاوح هناراطخا نانلوا ارجا ردق هر یدعم

 اشاب یلع یلنلد هت راناتق نانلو هدنسیلاوح ناب ۰ یدلاق زمهابتشاو كش

 دجفا قوچ كن هعفد و هني راودنک ندنفرط رولنافع هرزوا قلو هدنهلع

 تمواتمو هلام هذه ةلاحا اشا ىلع یلنلد هت هدهسیا شارب و هبدهو

 تنواعم هلهج و یتایلعت كنيهوعرظان راناتنق رک ذلا فلاس ندنفیدلوا هدکعا

 ردشف و روطسم ود ( ردراکحهدیا

 ندفرگ یروهج اش ما خد هد اشنا وب ېک شدا کک
 ریلکنا هدهسیداک یچلبا ر هرزوا كليادقع یسهدهاعم تراح هلا هیلعتل ود

 بحوم هال ود هزنلکنا یمنا هدهاعم دقع ها ول ان ما گن هملعتل ود یسچلیا

 هسلا یرطاخ تیاعر كنتلود هزتنلکنا بودا تعنا# رەد رولوا راربغا ||

 هدنلئاوا یسهب رع" هنس ( ۱۲۳۰ ) ندنفیدلوا م رتلم هما ود تقولوا

 كن رانا ماقا بویلوایعموم كن دقع هدهاعیدعت هنریفس اش ها

 "ارهبرب و باوج ويد ردقوب سابهدنرلغی|تراحت هلب رلهرک ذت كرک كلیدعش
 ۰ ردشلردشواص |

 ید ولهرناکنا بودا تیامر هوپ هښ رطاح كنول هیلکنا هیلعتلود |

 راطخا هنامربم نفوس رکسع ههروم قردلوا هناهاوخ رخو هناصلاخ ||

 قرهنادلا هننالافعا كنقاط اب رتا تلود لاحر ضعب هدلاح ینیدلوا هدا |

 كنولهزلکنا هدصوصخ و یتلود هللا باهذ هنظ ءوس هدنتح ولهلکنا ||

 یشر هعشب سا نام هن رقدقارب مورخ قد ندنسه ونعم تث واعم

 هداننآیکیدتنا لاغتشا هلبا هبناسفن ضاغا هبوب یدنفا تلاح ۰ نمیاد ||

) ۲۲ ( 



 را روم برایم O ناع هرو» هکدفداصت قاب

 ۱ دل هننامل هرداب هدندمةع هروک ذم ٌدعف و یک ریلکنار نالوا و هرز وا

 لا كماعا توعد یینظ ءوسكن هبلح ا وبفكنکدورولا

 ۳ تدریس ور ندنفیدلوا شعر و رارف هکمجل وا ما رب راوص كاما

 ا اکو چد روکا : رد علوا روح هلک زاد زوطالقر
 1 / E هاکح هب ولپ وغ ر باب یلاجرت كنس ول نوټ هیسور مس هدهرداب

 | ایرنا نالوا تصرف دصزتم نوجا داسفو ضرغ یارجا هسیا ولپ وغیر
 ۳ نالوا هدنعح ول هزناکنا كن هیلعتلود ورک و ید یهداموب هلعل وا ندنعاط

 | هرداب یارحام هرزوا قع ود هلکشرب كج هیلبا دیأت اهد هبنرم رب یننظ ءوس
 | ندفدنلوا تبفیک “رک اذم هدنرانیب هدافالاب هنسیشاب هجوق هلبا یدیل وپ هتم

 1 هب هعبس ریازج هلبا طیض ییسهرب زج من هروم یتلود هزتلکنا ای وک ہرکص
  . هروم هرزوا قلوا رادم هبلطم لوصح ندنغیدنلوب هد اتان كعا قالا

 ۱ | هطساولا و فک کو وزرا ی روف تاجا
 1 | نکع یزاربا دنساب لیلدر کوب ابڪګ هدقدنلوا هدافا هنسهدو و هرداب

 ا نادون یک یتیدلوا ی شالا هدافالزوغالف هلکعا لاوس ود یمرولوا
1 

 | نوجا رنک قیفص قح ه السا هکمجل واخب را وص لحاس هدنعاس نالف

 ا هنفیدنل وا هدافا ود زالف هابتشا الصا هسیا رولب ر دنوک مدادتعمرب هنل

 كمحل وا یروص كنادومق/مالبر دنوک ندنفرط هدول و هدسعم توو نږد

 تیفک رابخا هلا تدوع هنغانوق تموکح بوروک ینغیدلوا لوغشم هلا

 ا صوصح هش هدو و نوا رخ ی ندنسهعدخ كنادعا كڪګدا

 ۰ رد شا اینا هب ا باب یدوا الا هنسیلاو هروم یتیفیک بوراقیج

 دی زن یتنظ ءوس نالوا هدنقح هرتلکنا كنيلاع باب جد هداموب عقاولافو

 هروم هطوا هن رزوا یسهنامربم تاراطخا كنترافس هرتساکنا هلکلیا

 ردد وار ظن فرض ندنلاسراكت اه*ورکسع نانلبق همت هرزوا كلردنوک

 اع كندروم هساوا هدننن كلبا طبض یهروم ول هرلکنا هکوبلاح

 سع ههروم هسقو یدا عبط ما یسارایسهراج یم هیلخ ند هیمرل سا

 كن هلئسم ۰ یدیمراو ییاقحا كلتا مارا ويد زکی ردنوک تاسم*و

 لا یغعیدل وا مدآرب ندایک زا یدتفا تلاح ۰ یدا هداسو لیس ك

 ۰ نهرا رالقع هنساعا نایذاو لرد یی هلئسر جاو هلل و

 4 هدص وصخ وب رز



CS 

 ۳ *یداب هلرصع لوا قماعصا قالوق دار اطخا توله نالو 1

 0 ردندنرالاح قجهلوا

 جد هلا ا ضعب رکید 0 راض یاهذ شک اب و كنالک و هکر دس ضش

 كنماباعر هروم یرئدنفو ,لبخ یلود هژکنا کول ود - ر

 اکو ہد هسا شا مامشسا ی رد رفدلوا هدن-سیعطف مع كعا نایصع

 قم هدهرداب نقیقدنو قیقم كتيفيڪ ندنشیدمهلا تالیصفت اه 1

 لها یسبلاها هروم ا وک ځد سول نوف هلکعا شرابس هنسولسنوف 3

 رکتسع ردق یموزا ندنکلع “لاها نوجا قمراتروف ندنلا كمالسا |
 هل ندنهدل وا ش دی روم ام ندنفرط تلود هلن رب رک

 رارب هلمساطعا شورع كم هرز وا قعهزاب ر 9 هراشادرف مان یویاموق

 شلدا دحا ید سە رو نم غسلیم هرزوا كعا زار ۱ هن لا

 یر ومام نانلو هداروا ۰ ردشلا ید دنس هعطق رب سیم ییغیدل وا ۳

 دک ۶ ینظءوس نال وا هدهد رابدنحا كن ه.لعمل ود قحا وا فقاو هتیفکو

 تاسسحم و تاع هک ران ۱ یتساناعر هر وه نالوا اهم دن ابصع هد . رفدهع و

 یوبنام وو هکر اشعاب هسا را هل وش صیلخت ندن سەنلا وتم

 كنسولسنوق هرلکنا هللا بلج هنندزن كندیلوب هره هرداب ین راشادرف ||

 ی وراد ا نالوا عقاو هنب راودنك ||
 یکجا تتر نایزوررمضر هنن راودنک یالوط ندنو هسیا راردا رارفا

 یسشابهحوق هرداب نایلوا لخاد هاب را زونه تیفیک هرکصندکدلیا دهعت

 هدالوا هلهو هدو و هدفدنلوا رابخا ههدو و هلسهطساو ودنول هلوقت ||

 ٩ یتیراتفر هلا لا 3 یتوتاموف هد هسلا شماع ا داما هدکب هب هدافا وب ۳

 ندنرکدتا ررقت یبنیک لهجو یبلعت دلو رم هدک دنا یا
 هزنلکنا ید یسهعقو اشا ىلع یینلدهت ندا روهظ هدانا لوا هعشپ

 لراموف مهدلاح یتیدلوا شابا باج یینظءوسكن هيلع تاود هدنفح قلود

 هزیاکنا بوراقیح صوصخ رانات لاحرد هدو و هلک روک دب وم ییتاداقا

 ییفیدلوا شمالتشاب هن یر رکسع هرزوا كلا طض قورو تنبل ود

 ندنغیدل وا شبا امنا هلام باب حدربخ یب یلاوو راعشا هنسیلاو هروم ||
 دن اغیار ون کس ندنا یر هو توف یوم هداج راک ٠ و

 ۰ ردشلک لب رب و رلانعم یسکع هناراطخا نالوا عقاو ندنفرط هرتلکنا



 اف شاق هدنهاک ا درا اا لاه ۶ هدقموقوا تنعل هیدنفا تلاح

 ۰ یدبا هدقموقوط هن

 ¥ As 4 ران ضیمو دامرلا تحت یرا #۴
 | + ماحص ثثچ اهدوفو نوکی # م وف ءالقع اهفطب مل ناو #

 ۰ یدبا یا لر صع ناشیدنا رود لا كنس هعطق

 || تلاح نکیا هدنادیم یغیدلوا هدقمانیق داسف رب هدننبب كرامور لصاطا
 مانالا نب كرازوس ولردوب هشساضتفا یسهیصص# تاعلاطم ضعب یدنفا

 قربصب صب هلتهجوب بولیاق هراولراسنفو زا یعیدلوا تح عوضوم
 ۰ ىدا زطظا تقد رظن فطع ه هب وف تاراما هک وب ندنفندل وا ولاسق

 د اتارا فف هوا زوسر راد نداق لرفورو

 ۰ یدرریدتبا هلاوح هراول رانف

 | نایصع كنسیلاها هروم هدانناو هرزوا یغنیدنلوا ناب هدنزف ےرات یتح
 | هدقدنلوا راطخا هبیلاع باب ندنفرط یتراذس هرتلکنا یفیدنلو هرزوا كعا

 | مازعا ههروم كب یزوروم هلوقت یناجرت هناضاوید نوجا هدام یتیقع

 مه هدنلوصو هبهروم ند نغیدلوا لخاد هان را ها هلوعت ۰ یدنلق

 هش رادعوش تلود مدقا نار نوسروط هل وش تحد هن را ذج

 هرکص ندکدنا میهلو قی وشت یني را هدرکرس هرزوا كا نایصع
 ۱ یسلوا نیما هلهحو ره ندنساناعر هروم كنههلعتلود هدنندوع هتداعسرد

 . لافغا یتلودیالک و نالوا رخ یندلاوحا قیاق> هلس هدافا یکج هلک مزال

 | اوا هلضفو یدنلوا رظن فرص ندنقوس رکذع ههروم ی هنکیدتا
 نالوا شفلوا فیقوت هرزوا قلوا نهر ییالوط ندنابسا ضعب امدش

 | هیلخ ییبس كليك روب یلغوا كلامو روام ندن رایشاب ه جوق هروم
 ر ترم تارا فا اف وم زکات هوا »یدل
 یرامور هروم یدسلوا شلردنوک تام و رک هافک رادقم هبهروم

 شناس لاتما لاع رد هلن زاد وها ترا هناصع نالعا
 ۰ یدرولب ر دصاب ناصع شا قرەنلوا تيدا هلهح و

 ۱9 رغل و هات و هدب ونادلا هس زوس اا یک یزوروم هل وعس

 و نایلبا مالا هدهحرد یجب ا ۳ ا تیظلد

 9 ۳ نانلو $ 0



 4 ¥ 11٥

 هدزکدقا هرزوا یغیدالوا نایب هدنسهرص یعیاقو یس رحه هنس شب زوتوا

 یتد یراقدنلوا مادعا یب ردب كمالسا لها نالوا بکار هنن رابک مور

 ۰. یدا تاراما نالا تلالد هتان و

 هب ام ناوبد هدننعخ ادتها یمااب مور راشخار ددال هنرف
 ردنونح مداو مور جاقرب نالوا شک ههناب هلم رقت رب هدفدلوا ضاح

 هيم هلک ندنس هدهع هلبا اوغا هکزکس رازس نونح نامه ساباپ هدنرلک. دید | 1

 دکل هل و هتک نالوا یلقع زسردنا لواس هراوشد راکرب کک ۲ ۱

 هوفت الع یتمالک ردضرف قلریا ندزس مدقا نار نوعا هاقو نسف ا
 ۰ ردشمالوا ناروص ود هلوا هن راوشد راکو نکیا شا | ر ۱

 یاب هنالسم اترا ییددشروک سفت مور لات ز دا نیو | ۱
 هدزکدقا متباما زکسروب هروک ربقح یدعث یب زس ولو ازهتسا یراب هفیطا || |

 E رلیش ول هدناف قوچ اکب راکج هلک هدنیش راو مرادک زوب هن 1

 ولوب زکسکج هديا هنهادم اکب زکسکج هروک ولرد هقشب یب زس تفووا | ۲
 رارف ېک یغیدقیچ هنادیم یسهعقو مور ۰ شما راب وس رازوس هنوکر فو
 ۰ ردشمام هنل و هدهسیا شعارا هاکعا

 | كندنفا تلاح هدهسیا نایع هتريصب و تقد باصعا راهراما والثوب

 هکوبلاح ۰ یدرویم هدأ هفش قش هنسک راډ هثص و قرهنفاص ندنرش

 هل و قحا نالوا مزال کا ندنغيدلوا هدنلا كنا ییمود كتلود هنسئس

 نالوا ظوح یروهظ ندراتولو قیشی راف ناشالوط هد هقشو قفا
 یاسمرب نب زسعغارغوا ههرطاخحم ر یتلود ٌهنیفس هلا فدک یی هثروف

 هيا دفا تلاح ۰ یدنا كعوشود سرا كرا

 قازوا ندتقیقح هارهش قرهنادلا هن رزوبس قالراب قالراب لرو
 ۰ یدردبا رظن رصق هندوحو "هلازا كناشاب ىلع یلنلدهن ناه بوشود

 | هلکعردنا صصص هبهسعب را نادناخ یراقلهدو و الاب هحور هک بلا

 قردلوا زسل وب هدنجما كنق و زا یک یرلقدلوا سوا٠ راولراف راس

 لبو یلمدق نالوا ند هبسب را نادناخ یلاسضم یفیدلوا شرب ۲
 ید رانا یالوط ندنسم ردتا بصن یسدو و نادغب هلبا مر هرولراف ۲

 ارب هلبا تلود لاحر ناشیدنا رود .ندزغار یس هلج قردلوا ریکلد



 ۶ ا

 ۱۲ نا وار ل یر زر ءا رارواک هاتعرتش كرا
 رکی ولع هلا هيينجا ةبرح نفس هسا یڪا زاغو هج وتم هزاشخا

 ۲ هصن اهدو رونیروک ربضعو رظان هب هطلغ هنافسأتم هللا تارفن زارب یماغا

 ۱۱ هلیسهنام كمحا هوهت نامه ۰ ردیلایخ ر وصتر رزتسوک یهبلابخ روص

 ا ا لا بلج هارو هناکزا یاناخ تحاض ناروتوا هدهطوا رکید

 ۱ ها کنرف رابو ۰ ردنا لاّوسود ردعتر هلوعمهب مو هدنتتشاشآ

 هدناتسکنرف مس ود یه هدکدتسا كليا طیلغت ود ردیعر كنهدلب رب

 راو یسهلف فو یارو یارسو رعماح یک هیناچلسو هیفوصایا
 هاکعا ماراو لاوس ودد هلوا نعم 4 تسفک وب اما لوساتساود هله

 روصم مهلب زکلوف یفیدلوا هن مدنفا قرهلوا رفع یول كراب وب

 یهناخوب زکهدن راراب هدرلیش نسلصا هلب وب اضعب یراهلوم ماسرو
 5 ربا افخا یهیضق رەد مدلو هجهلب و هدارو لوب و مدلا ندمرکص

 .یتیفیک هدندورو هلوبناتسا ؛لردا سرفن یفیدلوا ه مارم تاذوا نکل

 وا هتسودنک هقشب ندک دلرب و تیمها هدکدنا هباکح هتل ود ناکرا, ضمب

 ضعب یینادناخو اب رقا تالا تفادص لاح* نالو ناود ناجرت نامز

 روص یدنفا تلاح راکداب ندنا رارصا هدما لا هدام فالخ ییبم هب بسا

 اورو لقن ندناذ لوا هدنخ رات هداز یاش ود یدیشم رتسوک راربغا

 هدنهم نالوا شقیک هیلاوح لوا هللا تیرومأم هنب یاصوصخورو رایا
 نالوا فلخ اکا ۰ راب وس ییغدلوا شقشیا هلینبع ید ندیدنفا قاصما

 ملکلا ولوم هنب رانک كنخ رات هداز یناش ید یدنفا دعسا سب ون هعقو
 ناقیج ندنغل ارعتک رالیک هدیعلس رود هکر دیدنفا فیظن یطصم یکیدید

 ا ادن ردشوعموق لا كروم - ردنافص باح تاذ
 ۱ ید یعا رتا ىق یا یدستفا تلاتف یدبا شقک نوا
  ندعلنا

 قو ینابفط و یی تامدقم رمور ورد رلهنس رفاو کرد هداز یاش هن

 دکعا رانضحسا هدایر هدر یارو شاو شاو هلهحو نوفب وا هلاح و

 مع راستجا هرابخا یرارسا هلوقمو هکیدلوا تقو قحا ۰ رلیدا
 ابذایعلا ارظن هنغجهلوا راند باج عنامندنفرطراراب وب و دوب و هرابک عامط

 )ا
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 دکالما و هلام هدننعم توو هلا مهفتو ےلعت E هورص هرهو | |

 س راناکد رالاش یکهدن رب هل مالسا لها ردنا راءتخاقلراک ا دف قوچر 1

 قب هرخو یک وطو یحویلاقو یرهکیو ثمر و شتا هر ندرب |
 هن رلح قرح اط ماط هاب راتفابف یرکتسع یاشا رنو و جاسولطو |

 طر اص یحو هناطداص و ی روا قحهنلو هدا روا داستعمر ردك ۱

 كمرو شود هب رح و تسهد ییقلح لوس اتسا هلا دریو ۶ و س هب اطباص 1

 ها کود گم هن رقرط یس هطا هدن و و ۳ ضراعم هدهرصواو |

 وک ی ۶ ود ا ردبا تعج رشکت هلا كىر یردور نالوا هدئارطا و ا

 هش ررس دن وا شنا یلاعت فطر نکل ۰ راش | هدنس اہل وخ ثمر ودنا زا

 رارسا و هک را و نردد وش ۰ ردشل وا روما یابل وا مو لع» تیفک كرءهر و ۱

 هرس هظح آلم راهلوا ت ازاع زاح ود هدرولو راششا قلارار داش رارمشا

 هدن رلهرا یرایحاص روس یب 1۱ راشاب هح وف و 4 سابا و دیل وب هزاع و قد رط) ا

 اجا زار و هنه ورد ۲ لذارا و لفاسا زونه قرولم وط موتکم ۱

 هد رال نالوا اار عمو هد لابی ضد هرل دل وتم وا طعف ۰ شا ۱

 رارر دعا یب راقال وق 4 لرد رم وک لاو 7 فرا لا تا ریبعت والو سانچ

 ۰ شا ۱

 هل رامسر یلابخ هروک کا كرەرردتبا مسحت هدنرلنهذ یتالایخ ولو رامور |

 قووم ند هلعتل ود لاحر هدنل راح ید دنس ترد زون وا ى راشمر دباب ۲

 هلا تدوع هك ودک هنادغب هلرا هص وص# تد رو تاذر کلا

 تحارتسا د هيجل واریت هلغلریق یکارکت كنس هع هدهار یاثا نکرواک |

 ربع مسج یداک داتسا وله وحراح ن نمو بهدم هدراود هکرروک |

 یمهف ریش مد هاوح تالوماتسا و یسهلف هطاع هدیآ ۰ ۳ سرو یرلکدتا ۱

 راق رح هدورب هدهلوا طقف شارتسوک یمهیلاع دیبا یک نویا یارسو ۱(

 قاره راو یرلناشن ه راحو یرلنامودو هلعش كنتو بوط هدنحراخو ۱۲

 هاو دال نا نورو اب ردا ت هد ردت هنناب كعسر بودا

 دوهم رار هلرکسع ول هاش كږ هن ءدنرفرط یسویف هنرداو یلتنیچ | ۱

 هرلتآ هلا یرلحالسو یرلناشن لابعفواو لارنج راهور یلرانف ولقایلا وي
 تلالد هع راکوا كرارکسع ینجا یرغوط هلوباتساو هطلغ بولوا راوس



 ۳ قاب ءوب هلرامور تربصب سا هلتهجوب ۰ یدبا هدنادیم یرانا

 ۳ ۰ یدرویلیا سرفتو رد یک
eلوس دی واد هن داسف لرامورو روک هلا رل هتشررس هرصهرا  

 ۰ یدنا رویلپدیشنا

 کال نانلوا مادعا ندنفرط اب رتا هرزوا یعیدنلوا ناس هدالاب هلج زا

 | رخ ه هنس تموکح ینتاکرح ضعب هجا رتا كن رهکش توان یردارب

 + یرهکش نکشیمربک هلا هتشررس مهر بولیتوط یرهکش هلکمرپ و
 ۰ یدیشمرات روف ەھ هلن وف هاو هلا را هسنسد

 | كال اا نداسؤر هدنطساوا یسهدالیم هنس یمر کی زو زکس ك هدعب

 ا یحاتسو یه قرهنلا رخ هرم ضعب 5 e دالا یعاس

 ا یربغو یعس كن كن ر ەکش توان ن هوکشیمرب هتس دم كدشاب
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 ۰ ردا هصآلو توشواص ندل وس اتسا ا هلا یقوق

 ۲ | زو زکس كب ندنفرط وئاداباب یطسق ندناعصا اب رتا نانلو هدلویناتساو

 ۲ | هیموع رظان اخروم هرات یسیمرکی كنسوتسغا یسهبدالبم هنس یمرکی

 | لاوحا سس ندنفیدل وا معتقلا هلبا یدنفا سیر ) هدیوتکم نالیردنوک

 | فاشکسا یر یوم دک هسدزن ی وک هعج نک ن وا

 اا ید را و هلرادت یت راے زور ماوح ارثف دنن
 دنر اباوج هیکیدید زود کیس نرتلمتل ود یالوط ندنراکدلی هدا

 ۱ هوب ارحوم ۰ ٠ یدیشق ۱ تک لوا ناف قوج ین قو ی هعیقد ون
 ۰۰ یدبا یعمبط یملیا لرد یتغجهلوا رحم هرلهرن كشبا هلکلروک رهراما

 ر ۰ یدبا لکد نک یقمالک | هیدنفا تلاح هکن وسیاب هن نکل

 1 ینابهذا كماوع هلوا رلمور هروک هنغیدنلوا ناي هدنخم رات هداز یناش
 ی راشباره هرکص ندک دنا ےھو رشن ییذاک او فیجارا كجهدیا طیلغت

 و
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 قوجك نوا راه راع قجەلو 03 هار هی 0 هلا اش ۳

 نداشاب ىلع رزرڪا رولنا و ۰ ید 1 لا و رح و

 یک یکیدتا موعش هباشاب ىلع یهاشداب ترضصح تاأذ ۰ یدراراقروق ۱

 ییفج هل وا هد رار ادن ادب قدا وط تون وط هدتعاط ار ز ی راودنک رامور

peییعج ارا هدو دلا یامرف نالوا هدنهلع ودنک یداشاب لع یدرا  

 هداب ز ندنرلګاو ۰ رثیدنالب وط هنفارطا رانو بودا هرواشم هللا یاب را

 یهبجحو ۳ تدتح و مسا نیط:طسق هلا رتفاو یراشل وا روع

 هد هسا یدشا در یتافیلکتو تاکب رګ و شاپ 9 ری فیلکت

 یددل وا ی ~4 هدصعم هب و یدلبا ید وشل A 2 ا لاعشا ارس قرا

 ۰ یدلبا دعو هناما نوعا یاششن نالوا مولعم رهس ورک قثرا

 هدنتلا یرعا كنسودنک یرلمدتمو ید راهفرف یلوتامرا یهدنرادنک هلاح رت

 ۰ یا ۰ یدلیا بلح هاب یرلنا وا شکر

 اشاب وشاب نانلو هدنسودرا هاب بولوا قرص هاب هنر اشا لع

 اشا لع هلع هل راطحا ثكموررب نانلو دری درج یسددنفا ناود جد

 ۰ ید ردن راحل س ید رم ور كنج اوب هزورب و هاب یجدوا ی ی

 قوح ۰ یدلبا تم زولبسم 3 ایم لدحر هب اب زا ق 7 د وا نخ

 كنهموق رم "سا وب متن و ۰ رذشروک قرض لوب ريب دنوب بوبمک

 تب رک و زود ی چاول ندنرفدلوا نودام هحالر لایعتسا یسلاها مور

 هروهظ راعاع سل راق لوس هل رار وج ید راح الاس هرفوزو یاب ندا

 ۰ ردشلوا بس هنمادعا كناشا وشب تنا تیم و و

 كندنفا بناح ندنتلا كن رفس هاب یعيدراقبح كندنفا تلاح لصاخا

 قابسو قايس ینجهفیج یداسف مورر یک یکیدتا نیم هوا
 تلاح یدلروک رهراما قوچ ك راد کو و ۰ یدلشالکا ندلاوحا

 | تیم عا فرط هروم ردنا راکفا صح هنشیا هاب الاح هسا یدنفا

 هڪ و هد مس رو تلفع ءاشع یتربصب رمصب ریاض یدرومر و

 ۰ یدرور ک ییهدومشم تاراما

 < ت ً اراما نالوا اور هوا راد هننرف مور ۷

 شامهلوا ملطم هل اوحا قیاقح هدعلود هلغلثوط مونکم یرلشدا ایرنا

1) 



 زارفا هکنوچ ردراو ےظع روذحم هدرببدن زککیدد لزسو هرزوا كلا در
 | مالسا لها یلفاو نابتسرخ نانلو ندزکتلم یناکس زنکا هعطق قجهنلوا
 ۲ دننجا لود نالوا ز زکسنجمهو بلاط هتامولععو زنه رازس هقشب ندقدلوا
 ۱ کلا "ها السا 7 را
 هنسالتسا دب ها كلف .دمعف لوا ندمکع قوح هلغل وا هرم ی ندهاقدو

 ) | یتنایخو ردغرب هل و هدنقح مئلم هدفسو رولوا لاما یتلم مالسا بوک

 ) || نکل ردتهالس بجوم هچرک | تماقا بودیک هبایلاتا ۰ مهروک اور

 | شمر و تب رومأم هلتیثیح لاک هدنوکحو تساب ر دنسم هنس قرق زوتوا
 | هداروا ارارف ندنرتکلعو تماقا هدنغاحو رب كناب وروا هدنفح هسیک
 | شور بواک اورپ ی كناسک ضعب ندزکتلم "هدسفو لفاسا شعا نطوت

 | یعجدیلوا لئاق تكّنج ید یرلغآ رطاخ لاژس هلا هناراک ازهتسا

 راهور ربتعم ردقو هدنشدخ ودنک و یسمرپ و باوج كرهد ردشلذمرپ

 یسعا زار تنش هم كحهدا اشفا یی رس وک یسادرف نکا راو

 قلوا شيام هرایلهروم نایتسیا كمردنوک هب هیسور یتیدنک بولوا بذک
 | لاو ) ۰ یهتا ۰ ردندنس هروزم تاعارتخا كنولپ وغیر اناب هرزوا

  هلبح رات ( ۱۸۲۰ هنس لولیا ۲۰ ) كنولپ وی ر ابا ۰ ( هلادنع

 ادم هب هلئسم حاضرا ی وتکم ینبدلوا شءردنوک هو رظان اخروم

 ۰ رونلوا هوالع هلبقر ( ۱۶ ) هدرز هرزوا قلوا
 قود یراتضح ینا ناخ دوم ناطلس هکرید هدنح را شکور

  تربغ هدنرودنک هلیمرع قلب هنسهرادا د ودنک یتسهفاک كننادراوو توق

 هلهحو وو ۰ یدلهم ینیرنایعا ولتوق كنيلیا مور نالوا هلم

 . نوجما هعفادمو موجمهو ضرعت كرتکلع عقاو هدندودح ناتسنانوب

 ۱۲ ۱۸۲ ) یرترضح الا راشم ۰ یدرونک هتکس هنب رتو نالوا
 | ناتسنانوب هيلا راشم ۰ یدلیا موجه هباشاب ىلع ییهیاپ هد رات
 | تدومو بح هنسهقرف یلوتامرا ندفرطرب و شفلتوق هلتفص یک اح كنیلاعش

 كعا لالخا یی روما كرلنو هدننارذک هد دع نينس ندفرط رکدد و راهظا

 یهقرفو هبلا راشم یاشا لبا رهلیسوو نکل ۰ یدیشما راشخا یفلکت
 ۴ او یماد هسیا ااو ینا ادب رغم لا هدزاغاطو دوب
 ۰ ید راز روکا هدنک وص لرل هب راح زکلاب یزرزع نان راتو بولوا كعد

 ی هتشیا

 رس
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 ثمر و هطبار هخرا و ی دن راکفا تم رخ ها مس و زو

 هن راید هیسور یی ولپ وغب راباب موق رع نالوا یعدق تسود یخدوا هرزوآ

 ولب وغب راب اب هدک دليا تسفک هدافا هلا توعد 4 هزورب یا توروفیکمردنوک

 هدافاهزونامرب نالوا یسویعسد هرداب شفت و تد وع هب هرداب بویعا لوف

 دوش وخح ندنتسعرب و باوح هاش سان ىلع هل ھهج وو كنا سو قسد هدک دنا

 2۳ یهلیسورپ هل وا لحهرب و تو و قاور هابغط نالوا معكم بویلوا ۳

 واب وعلر اب اا هر ا هژدا صبب هعل اطات ییقح ەل وا بسام كعا ادفو : ۳

 جددغاک راد اکو بور دتا لوبف ینفیلکت كناشاب لع انروص هلا عانقا 1

 نا راهم ردزاب 1

 ندتععهیلح زوسو هکر بد كب ثالم یلهروم ندا هجرت یی رات یوقرآ ۱

 تی ا ا کج ناو 1 رحومو برقن هباشاب ىلع هکنوج ردب دام ٤

 ندا ناب رج قلعتم هدد سد وب هد هننا ره الو شا ربع و راتعا 1

 قحهلوا مقاو هدو ودنک اشاب ىلع کرد هل و یسهصالخ كن رازوس 1

 هدناب و هلا لج یتاط مالسا لها نالوایرارسامرحم الوا هلالردیتماحو |

 قرهنلوا قلراک ادفماطرب هدکدنبا لا ۇس ینکج هلک م زال قفل وا تکر ح هلهجو |

 ود ردمزال قوا یعس هتلود یاضر لیصح بولا هلا یروما یایلوا |
 اادو هفودو یتلوف نالوا یرلب رقم ندرلهور هدم ۰ رلشمر و تاوج ِ

 تاوح هرب ندر رانا هدک دتا ب راو سا هلا بالج یاس لاا كوب راسو || ۱ ۱

 بولک هرکصندکدتا ا ا ره هلبا قیلعت هبادرف بویر و

 تاح هار یسکیا راو قد رط ج وا كنهیضف نالي روب لاؤس ما /

 شا بسانم یسدحرب كشرط جوا و و ردنایح دن هعاضا یس ر و اا ۲

 ثالام هلباقمو تمواقم بایسا نالوا هدزس هرکصندک دا قافتا دقع هلا

 دالوا هرکص ندزسان و لالقتسا زارفالب كنديسج ةعطقر ندهناذع |

 بول وا فاو هنسم وا غار ۱ وا ها تدا سس هلهحو ثاروت هزکداقعاو ۱

 نا

 ایلاتا باصتسالب یهلوقن یایشاو هدوحوم دوقن هدلاح ینیدلروم
 رابیتخا تروصوب یی زردا هدهعرد هنازجام یتلیشع كثر

 لا 411 ۱۱ ن یه ا 5 ش

 رم رحا یاو ترجو له هعفومر فورعم هللا اوه تدایج هدنساکب
 هب اصق ی یعج وا .هدلاج یعیدم۵ب وا یدو ۰ ردتماقا هدارو

 یلوا قش اشا ىلع هدو دل و ماحا یرلمالک كرهبد رد رابع ندکمر و ۱

 ےس سوا



 E ران وي ا i رفح ی E ر یدنفا

 ا شمردتا تدمر e كن دنا ما 9

 له

 ۱ ۳۷ جد رول رانف نالوا وب هاب ۳ ٠ را ل لات ند

 ۳ یکحهروتک هلعف یشاو كندنفا ره هلتهح یراددل وا فقا و a رارمسا

 دنا شا كن هناصع تاب سا هجح هر وم نامه ندنعدل وا ی ره وزح

 اسا توالكا ییفحهرا و هد هرب تنا ید یلنلد هم ۰ یدرارویشیلاح

 تک ت ی

 ۱ . هدالاب تونیک قوحیسهرا ۰ یدرودبا یعاسم فرص هلاک | ین هعفادم

 e ردشلدا روصح هدهداب د بو ]وا ولنامر و اشا ىلع هرز وا یتییدنل وا ناب

 ٠ | یسهبساحم اف ۸او )اا هروب د اا یاوقرت
 واسر كنا صف و هبحات ره داتععر نوا یو ایم تاصوصخو

 هنس دبصق هحل وار ط نالوا تلابا یسرکح یرلیشاب هحوقو دلو

 | هقرق یکیا د رامور یک یراقدلوا هقرف یکیا هیمالسا "یلاهاو رلیدلک
 1 دوا ت یک کود تراس تمام هه با تولوا

 | ود رولوا تیقفوم ببس یتهجکیو داحا هديظع مارب كحاب روتک هلعف
 | هالك یسهلج هلکلروک ندلاح مزال یسفلیق فرطر كفالتخا راد هناذ
 ۱۳ دعا و مارهوتار الکی هبناذ طارغا هدنانضا ههخناوم بولی روتک
 ها هظیلغ ناعاقرهلب ردصاب لا هلڪا هن راکحهدنا تردعموعسو فرص

 | عجب هدهروعو قلوا علطم هنساسا كنيفخ قافتا هرکصتدکدلر دشا نیم

 نراس تیام وجو یفرتساو لضخ تا ودا

 هد هصاماجو قفلوا بصن ردمر و لیکشت سلحرب هرزوا كما تب ژر

 ر ی

 ۱ اد هاصوصخ ضعب رکیدو هن لص وصخ یلزاب هلک وم تارب رک راد

 بعما ندنفرط اسّور نالوا دوجوم هده ویارط همانرارق نالا هلق
 هرکص ندکدلر دنا اضما هلبا لاسرا ایفخ یجد ء رال وا دوخ وم بولندا

 ۱ ولوپ وغیر اب یاب نالوا اجرت كنسولسدوق هیسور یهدهرداب هیلاب

 لاو هاب هداننا لوا ۰ ردراشمربو رارف هکمردنوک ه هیسور رمضحاب
 ا ا اسار اب قند نر اشا ىلع ید هن

 كا هناعتسا هجاطایدل هلکعا لالدتسا ندلاح شور یبهیخ و *هلماعم

 ا هرزوا #۴

  هنسلروتک بولب روتوک Ulu ثنفاروا هر اح ندا ناب رح هل راس ر ۹



 شياوب تولوا تاذر ندنامولعم باا راز رو د و
 صوصلا لع هدمرضاح لئاس هدوسا ا ۵ روم

 ها یدنفا تلاح بولوا فلاح هیدنفا تلاح هدنس هلام هلا |

 هیسور هدر و یدسلا كعا هرادا یسودنک ندنتلا لا شيا هلاکموب

 ندنمودنک شمروک هراب قوج كب هنتمد كن هجهرق هدنزغا كنسي

 شمرو ید یی رفد یبح بوید مدرو هلوباتسا لاوسلا یدل |

 رزوس وللوب "رولک مزال یسلدیا نیعْضت ندننطلس فرط كنلابو |
 سلجم لربمدا نالوا نیما یدنفا تلاح هلتهحو يدا هدنتالوط |
 هبسور یک دما یعاتشن بذ لع ءا یدرهسیا نا ۲ ۱

 هلاکم كب دنماح هرابم نکل ۰ یدردشا ز یا هب هلاکم هل.بییلیا ۲

 یدو و نادغب ًافابس هافلوا رھی نتنامولسم نالا ما
 ناتسو ك دماحو ۰ یدلدیا قیفرت کا كب تلرکسا هداز یاهلاق |

 تقولوا ۰ یدا هدحو ملکتم كب تلرکسا بولوا هدنماتم یعلوفروق ۱

 الب هجور هدهسیا قوب تامولعم زونه داود راد هنلاوحا ناي رتا ۱ ٣

 سلحو ندنفیدلوا هدکلروک تاراما قوچ كب راد هنب راتين ءوس كرامور | |

 ندنغجهلوا راد هنیتکلم معبطلاب یژک ا كناحصا كجهدبا ناب رج هد همام |
 هدنتحیدنفا تلاح ځد یعيدوت هب ولرانفرب نوت نوت كشيارب كزان هل وا |

 ول هیسور هدنالاکم نانلوا نابمرد هبفام عم ۰ ردشلوا ضارتعا بلاج ۲

 مور نی زسکمک قوچ بویبهلو هتشررس كجهديا زاربا هب قفس لود |
 همین رب ندسلحوب هلفلوا مطقنم هلاکم عبطلاب كردبا روهظ جد یسههقو || ۱
 ایرنا هلغلوا لیلد هتنیابم عور هدننبب نیتلود طقف ۰ ردشمالوا لصاح |

 ۰ ردشمرب و توق هن رادیما كناصا
 ۰ یدیا لاعشا هدنفرط هروم ادنا ینایغطو نایصع شتا ید غ كرنا 8

 تا یرااروا هکنوچ ۰ یدیا لاح قفاوم هحرودنک یراروصت و و | 1

 هبرکسعتکرح هلغلوارازاغوب راطو رارب برص ۰ یدیا لکد را یان وا | ۱
 ییمراقیج لالتخا هدب وراو ههروم نامه ییاصصا ایرنا ۰ یدا لکشم

 فوخ نداشاب ىلع یسیلاو هاب زکلاب ۰ یدیا شهردسک هن رازوک
 هنهیلع كنا یدنفا تلاح ورندنقور هکوبلاح ۰ یدررودا زازحاو

 بناح باتکلا سیر هجرک | بودیا ثبشت هنسهلازاو لرع ردشود



 و ظاتشا نکا تلود دن رل هاب دست سود ضعب

  هنسلوا یسنمو لضم كنلجوب هدنسدنس ( ۱۸۰5 ) ندنراکهتا

 1 | یزوروم یتیدلوا رادننمو نویدم كنموق نانوب هدلاحره نکیشلاق قم ر رب

 | هللا لافغا یراکرت كب یکارتعد یفوتم ندرنوب صوصانا یلعو یسایلماف كب
 : e یدیا شلوا یسیقیقح عنام كبضغو تد شرب هلو بور دنالایوا
 | نکیشلو توق شياو هلبش وشت كرلتسودوا هنن هدنس هنس ) 1۸۱۲ ۱

 ۷ لاما هدنوبناتسا یانوبان یردارو هدنسودرا یش یفیدنلو موقع ری
 ك ابقاعتمو شماغا فیقوت ینآارحا وبشا هبا ليلا فتاطا

 ۳ 7 یهتا ۰ یدرولوا ابه رلتجز نالیکج یدیلوا شمالو عوفو
 | یدام ندراتسود ندا راطخاو ظاتشسا یهیلعلود هکر د كب كم

 ا :ناهاوغرخ رابو اشا لع للود هيف و طقف ردولءرکنا
  هدوبغاباب داش سر نانلوا تفرکو ذخاو شفلوا رابخا ید ندنرافرط

 ۱ تفولوا هدهسیا شلربنوک هبیاع باپ لئاسرو قاروا نانلوپ هدهرتاسو
 ۲ مور نالوا یرلبهذم مهاهانتعم تمدخرب هلو بوی و ناجرت ندمالسا

 "۱ هلا ادا ھن كرهبعا هجرت هلیمام دار ندنشدل وا مصح* هدتلم

 1 هلیهام ندنرلکدلیا افخاو مک یلاح تقیثحو می ورت ین را هببلق ضارغا

 | راسا بولوا ندداوم شلو عوقو FEE هسیا و و شمام هنلا تام ولعم

 راررض هجن ندنرتابخ نالوا روهظ "هدزرس ځد هدنلالخ هقاس

ern,دیو دیس هی ور  

 دشار یربهدل و ییرلازس یازح قرهلوا رهاظ زود کی تولیروک

 یاصح ال من هجوب هتشيا ۰ ردروطسم هدهراس ځراوتو فصاوو
 .هرزوا یرلهیلصا ترطف ځد رب زوروم نالوا قرغتسم هن هبلعتل ود

 ,۰ ردرلشفلوب هدنهب رک ما كیا تنابخ هنیرلعوبتماعت هنب رثا یرافاس

 هیسور هرزوا یغیدنلوا نا هدنسهرص یعیاقو یمهنس شیزوتوا الاب هج ورب
 ؟ودا یی ولطم كنتل ود یجاکحا یارحا كنسهمان هخاصم شرکب یسچلیا

 الود لاحر انشا هلود لاوحا هاکعا بلط هلاکم هب قیص يص هلینیمز

 تر ولو .هدرود لوا هک و بلاج بولک مزال ییرومام ۵ هلاکم كد ر

 < و شلوا رابتخا ی جد كرلنلوا دوجومو شل تردب

 اح تاتکلا یار ا شلنا هفرط ررب هلا اوز كنيدنفا

 + یدنفا ۶



 ۱ اورا دیدانص بو ی و لوزعم ی و و نر دود 9 زا

 یک در دتا ناو ام ادا ندهلهدو و نالوا یرلما مو ان یاچ

 یموم هلکعا نوح هلرکج نوخ یي رتنورد كنورساخ هيا یصوصخ ۱

 رحم هفاسنکاو فارطا نوجا ظرغ شن ندنرتتوادع لاک اتنطاب ملا 7

 تنعلمو دیک ےلعتو تدسفم یاقلا هلّنطیش سئاسد عاونا رولوا تربغ

 ینا ۰ ردنا تیافک كب وقلع یلغوا یلرصح زکلاب ههداموب هکرایدتآ

 لتق هلکعا روهظ یتنایخ نکیا یناجرت هناخماود هدقبسا رود ك وتلع
 یحهد و و نادغد هدشاس رود بو | وا یر ندرالع وا ٹاک ل زی ناق زا ۱ 1

 ۰ یدیشلیا توع ن زسکعا طیض هلکعا روهظ یرفس هیسور نکیشاوا
 ديمو هلغلوا ح راخ ندهمب را نادناخ نکیا بقرتم هغلهدو و هيلع هان

 ۰ ردشملاق مورو ||
 ۰ یدا ندنامولعم باا ردیفلوم كنناتک تغل روهشم هک كن واعو

 واتس هدنکنرف و یر ناس دا هکیدا راو ید یسهداز ردارب رب

 یح وز حبهم طعف ۰ یدا رهام هدننطیشو هسسد نونفو رداق ما ۳

 شلبا عوز هلیحاکت مالسا لها یا تردا هقالع «بقر نابقلوا زر و |
 هاب بونم هروط هدلوناتسا هاکعا زوروفا ینا قی رطد مور ندنغیدلوا

 | اشاب ىلع هلدهج يغيدلوا ندنامولعم تاصصاو ۰ یدیشقبک ا 1

 ۰ یدبا هدکځا تیامر هدابز هنسودنک بولا هنناب هلشدخ یلیح زاب
 هد دات یسهداز ردارب 9 هدل وس ات سا ك وغلع )9# هنا كنهداز یاش

 راشعا هدکلسیا هنهلع هہاعتل ودآ
 یسردا صیصخت هنادناخ ترد ینلهدو و كندنفا ثلاح لاک  EE IPF 6کم تب 7 9 ۳9

 كتهدا ات  هّشلب ست هتسرو ی ک لا هکیدلاق ۰ ید فتا ۳ زم وب 1

 نالوا ندهعب را نادناخ ییالوط ندنسشلوا باضنا هنفلهدو و نادغب ||

 ۰ .یدا راشغج وک جد راولراتف لشاب لئاب |ا

 یزوروم هدسنجما هعیرا نادناخ نالوا یراتح یدنفا تلاح هکردس غ |

 تنایخ هدا ز لا هبه بلعثلود هکوبلاح یدرلپا مارا هدایز كب ینادناخ |
 ۰ ردرلپ زو روم نایلیا

 ندربشکم نالوا هدقلاواو هدنسهرزج زفاس هکر د هدنش رات نوه و |ا
 یسیقرت له رحم ترانو یسالشاب هنامولعم رش هنالم نکا



 ناوید نزا و 91۳ قوا ا ۳ دا تردو ۲1 هدو و

 قلوا صوصح ه هعبرا نادناخو جد یراقلناجرت هنا او دو نونا

 ۰ ردشک مزال

 ا یکیا كننادناخ وچ وص ہا ایل اقو یزوروم نادناح ترد و

 یراب كوب كن رنادناخ وجوص یکیاو ۰ ردفرحم ندیچ دوس وچوص
 ۰ شما یبدوس هدرانف مدتم هنس زوب ندنو اس رقت یاتاماد نالوا

 1 كينلتسوپ < یدبا شمل وا ( كنلتسوپ وچ وص وئارد ) نیطنطسق یلغوا
 / هبش یکیا ندسطنطسف و هتشا ۰ رد ها لود ر داد ةو قالفا

 1 ی ا لا نا زی هات اه فا
 1 ۱۷۹۹ ) بولوا نارتو تفوغل الوقب یلغوا رب كنيطنطس هکهل وش

 . وجوص ) یردناسکلع یلغوا كنا ۰ ردشلوا مادعا هدنس هبدالیم هنس
 ۲۱  یسهدو و قالفا هعفد کیا هدعب و نادر :هدنهن بش ) ۱۸۳۰ ( ( وقلع

 ۱۲ ۰ دنا یی یالفا الا. هدنس هنس ( ۱۸۱۸) هرکص ندفدلوا
 ۱ دود قداص هلهحو یتحهنلوا ناب هدر ز هکرد و یر ندهعبرا نادناح

 رو قالفا هعفد یکيا لاضم یلخوا رب رکید كايطنطسق ۰ یدبا كرب

 ۱ هد هب دالي 4 بس ) ۱۸۰۱ ( 0 ندفدل وا یسهدو و نادغب هعفد

 ناجرت یردناسکلع للغوار كلاصهو ۰ ردشلوا یمهدو و قالفا الا

 | لروفبل لغوا ر رکید ۰ ردشغوا مادعا هدنبهنس ( ۱۸۰۷ ) بولوا

 | هکردسدغ وا رامشعا یسگ درد كنهعب را نادناخ ید لا نالوا یلغوا

 هدوب و نادسفب هلا یو مالا كندنفا تلاح الاب هسجورپ هرک و

 وا یتن یلو هبا لوخد هاب را هلهحو ينج هنلوا ناب هدر زو شلوا
 1 ۰ ردشلو عوفو یتنابخ مظع هب هیلعمل ود

 ولوا ی صنم قلهدو و یرلانقمو لما یاهتنم را ولرانف هک وبلاح

 هرم و والت هغلهدوب و هدنګا كراولرانف نالاق هدنجراخ هعب را نا ادناح

 لاق مورح ندنرل هدام قوقح رانو ۰ یدیا راو رک قوچرب نانلو
 هتل ود قافتالاب هلا قاقشو داسف باعا راس لرهروک ر ودغم ید راودنک

 ۰ ردرشمالشاب هکلیا تمدخ ه اب ربا تلقلا معص نعو هکنشیا هنیلع

 ۱ ۱ ئ راغل 9 نت ا تلاح هکرد ءداز یاش



 سم

 دس لا ك ندنهبحوت یرتلهدو و ا ظذ ا اشا هس ا
 لزع ةف هدنلیمکت هد وهعم تدمو اعنا رلهدون و یکسا نالوا ش نکا رورم

 لاتو لف هن تقولوا رون روک نشان یافنا هدو و یا ناک هلا

 ید لزع نکل رایدم هدبا طبص هل رقت رف س عقاولاف راتوب هدنعوق و
 یتکتسم باوج رد هتعلخ سابلا هسا نمراتعا مز یدنا راشمام وا ||

 یه ) تاذ نانلو هدننلاکو تساب ر تقولوا هد هسا شعد رولیر و

 نامزوا ؟لرهد رددارم استا هدو و کیا ند ( یدفا بلا

 شا باصتسا بسل یت وقنا هجمهرف نالو نواه ناو ناجر |
 لصاو هدوش لاک رارکت هدناکنه یصن رلهدو و نامزدسعب ندنک ودا ا

 ناود ییاوقاب هن ر و یسهدو و قالفا ینا هرزوا قیاس لوق هلغل و |

 اشم یداماد كن دجمرق هرکبص ندکدردتا تظل نا را و
 دن ر هلبالزع یییکاوفا تحومالب هرزوا كمر و یدادعتسا قلهدو و

 ۰ یدیشمردتا بصن یناج ر نوبام# ناوید لاحم
 كن هجهرف هدنرخاوا یسه رش هنس حوا زونوا هرزوا یتیدنلوا نایب هدالاب

 ترد رووا هلا بکن یلاضم ناک 6 نکرولک مزال قلوا هبنتم ندنرارف

 هنر كناو یسهدو و نادشب ینا ینوک یهجوا كناضهر یسهنس

 ییاجرت نوامه ناود یک وقاب هداز یکاعلاق عل یردارب ثلکب تل کیت

 هعشب ندفدلوا یداماد كنهحهرف یرارف لاو ۰ یدردشتا تا

 هنغل هدو و نادغب قرهلوا لوقعمو فورعم فالخ هلغلوا نسلا ثیدح

 بویمع قوج ۰ یدنروک نیکرح كب هدمانا راظنا یسقلوا باتا

 ۰ ردخلوا رهاظ یبکح كنلثم ( زا طلغ همام ١

 4 یدوق هیدد هل و قرهنابط دنعاحوا یرصکی هسلا يافا تلاخ ۲

 هلاهج یفیدنلوپ هدنراکفا قتوط یتیزغا كقلخ هلبا دیدرت درج بوبقاب ||
 هرزوا یوزومان یأر تلا هقشب ندکدمر و تیبا هراضارتعا یک وب

 لام ما نانلوا رادصا هدنلوا نوناک یس هدالبم هنس ( ۱۸۱۹ )

 هنادناح ترد نالوا یراتح ندشنحا كراولرانف یرقل هدو و هګبج وه

 | قلوا هدو و یراولرانف نایلوا ندهعب را نادناخ و هلا صیصخت یلاع مااب

 ۰ ردشم ردتا سو ام و م و رک ندنتیحالص

N) 



 ۰ ردشطا ج رد تافرخ نم هج قرلوا غ وردو بذک هدنن ورد خراترب

 ٤ ۰ یھتا
 ااه یرکن توان یک هدندورو هشرکب البدجورپ وتنابقا
 1 تارب رک ه ولپ وتسونغانا هليا فولاقاح نانلو هدهدلب ماه ریپ هدایلاتا
 |« برا هدکلر و تكعشروک هلا یتنرل سا نردبان کلم توردوک

 ۲۱ جد ج ردناسکلعو شبا راعشا یني البا تدوع هف رطو هرزوا قاب
 1 | يسرا ۰ . یدبا شردنوک بوتکم هنسودنک نوجا یسلک هلحرب نی

 ] وتاسقا ۰ ردشلک هلبعاعما ندکبهجوه یردناسکلع بوم قوچ
 ۱۳ ا ا د تا ترک ےک فورد شوک هکنا چد

  باهصتسالاب نساضعااب را قوجر اهدو یی یزد هرزواقمردنلوپ

 | یحاتسوب هلهج ویغج هنلوا ناب هدر ز هدندوروهصالق با تک ر ح ندشرکب

 نالوا شک هباروا هد وشوواص ندلوبناتسا قرهلبتروق ندنسیحب كنيشاب

  هلوبناتسا ځد هوهرپ و شمروتوک هلیعاعسا قرملا رار ید ییهشالف ابا
 برنا لوس رب هدنسهبصق لعاعسا ندنفیدلوا شمارخوا هباروا هرزوا تک
 كمروتک هلعف ندهوف یهظم داسف نالوا معصم بولوا ادی یتیعج

 هلهجوو ارا ۰ ردرلشعا رادتا هتارک اذم قیعو ضي رع نوجا
 د یھس تالسم كندنفا تلاح هدلاح یرلفدل وا هدکّل و رلیا ین رشیا

 ندنآ هدزار ی دیش بم هنغیدلوا هدکمرب و حاو ر هن رايا اب ربا

 ادیب تی
 ٠ یک و راوطا كیدنفا تلا و

 ۳ ءرلنا هلغفاوب هدنتاتک تمدخكنب رایضعب ندراولرانف هلتقو یدنفا تلاح
 ناودو یراقلهدو وار ز ۰ یدهر ولا هنشیا قماعادلاو یدرونادلا

 ۱ درو رانف بو وق رنج یرلکدک یسهرباد ودنک یتفلناجر نواهه

 ود لاغاص رر كنسودنک هکناص رهدو وو رریدتا بص ینکیدلید

 ۳ دن مو در یک فلات یا لما :بوغاص قرماوا
 ۱ ۰ یدا روشیلاح هب هظفاحم لابا ودنک

 یسهئاصء هبسور هرزوا یهیدنلوا رب رګ هدنخ رات هداز یاش

 کیدلکمزال یصنرهدوب و هنیتکلع هداروشسلح نوکر هلیبسح قمل وا



 با تاهبشوددرت عفرو تانیمأتیافباو تاقالم هلبا هروک ذنصاصتا توک ق

 شولیءوینوتلا راجشزویشب هلهجو یماقلا هباوص نوا تاکرادن صعءب ۳

eنوا تارک ادم ضعي قلم هاف كركر د  
 هززوا ۍلؤا هارخرخ 4 هننک مان فوفاشوم اخر و 6

 ننکیدعوه كشالسا یردنانکلف درم یا اد
 ءا هو ندداش با زا اتروم هکر ۱۸۴۰ هی ر

 هتنهوهرب ویشوم اقش لقا هدن وکم نالوا دراو هل و

 نداروا بوراو هشرکب و ردکحهدا هاکح ریمطقو رشن ینلاوحا كفرطو |

 یکیدت ح وک نوجا همزال فراصم همداوب . ردکح هدیک هندن اج صالق

 ییسهب وس نسحنیسهرب و تروصر یتس عهروک ۰ ردیللرپ و هچقا ردق ۱ ۱
 ندفوح ضارفتسا میدشلاج هن دعع هدف رطو مب ۰ مردبا لا ندنس |"

 e یدرول وا شمک هلاش ورغ كد زویشب نالردعو شرک هنلوت |
ِ 

E 

 || هرانا طقف ۰ ردشمتا رخات یشان ندنکل هناکنج لرمررجات نالوا هدارو

 یتنلوهس كئشره فاو قجهنلو یسهراح ندرخنا لک ن ساق تحاح و

 یتساب ر ینادف نالوا فنص یصشب هبهودرپ موقرم ۰ ردکجهدیا ناسحا | |
 ندا تواما ورم هفرطوب یدیلوپ هزنم ناتسب رص ۰ ردشلرو |

 قوچكب هرزوا قلوا هزکمان ۰ ردایهمو نون هلهجوره قرلوا ریبخ ||
 ه کف رط ندنشدل وا یر زا راب هسا هدب را ا هد هسا سا راد یکم ۱

 هلغلوا ررح ود ( رونلوا مالک نخ هلزکرطاخ راسفتسا ۰ یدلردنوک |
 ا هح و هعطق ر هرزوا قوا ادا هدل وساتسا ید هه ورم وتاسقا ۱

 ۰ ردشلیلا اطعاو ا

 هغر وبس رب ندنفرط یر رارف هر وه ناشو هد هعبس رب ا رج د دوا هوهرب : ۳

 لد هاو راف و كم رو ه تب کک نا ردك |

 دالر یواح یتالابخ صع ی دا ١ طض ا رم ھور نانوب ۱ 1

 هلفر ( ۱۳ ) هدرب ز یتروص ۰ یدبشغما دقت هود هیسور لا ےک ۱

 ۱ ۰ رونلوا دا 1

 بولوا ندنسیلاها یساضق هنامالق هدهروم هوهر موفر هکر د كب كلم || ۱

 نانلو هدنحما كنهدام ردق هننیاهن ندنتبادب كنشالسا ی ردناسکلع |



 1 - تن رطب مور هئرپ 0 هر تی یا وات
 ۰ ردشمر و رار ۰ هناکشت كن هیفخ تیعجرب تاب دز یا ها

 ۱ هقشب ندکدردوک تار رګ یواح یا وشت هن راهدرک رس نانو و
 ] رکسع ردقن ندرلءور هجاطا یدلو یتلاوحا كناماکصسا و عالق یهدهروم

۱ 

 1 ا ی روم اد دو لو نوا ی خه هوا عج

 | O E دا اس در یا
 ا 8 ندنرانابئسرخ هرومو للا زوب ید كم ید رکسع یکیدلیا

 ۱ | | بولوا رفن یللا زو كب زکس رووا ًاعج هکزوبترد كب رووا رلنلوا
1 ۱ 

 ا ندرف زوم كيبیکیا نوا ید یرکسع ولناقع نانل و هدهروم

 مع جم سس a e ج تیححو

 ٠ دلتا ققح یتیدل وا

 اک ای نالوا هدوروم هلهحو ینیدنلوا ناب هدالاب يلا

 ا . یدیشلاق یک یلاخ یسهعطق هروم هلففل وا قوس هنرزوا هیاب یژنک |

 أ هغلابم یلک هلکتشود هنس هیعاد قمالشاب هنابلعف و تآارجا قثرا یموع رظان

 دنرهش هوس وم وهدنف رط ره كنهسورحم كلام یدبما لوس لا بولوا حاتح

 ۰ ییا نف اک سس تا نالوا لس

 ۲ ترابع نده وست ییتاحابتحا كنم و مور یدصمم ات روص لا راتکر شوب

 ىدا یلاصعسا كابسا نالوایدّوم هنلالقتسا هل رلم ور نح ض مەد هسیا

 هسک كب ۳ هدنسس دیفح دا وم OE هلواقم 3-۳ رش هوة س ود ییح

 ٍ قفلوا مست هفرط نالک مزال روم غلبم هدنا یکیدلرپ و رارق

 1 ۰ یدا ح ردنم

 1 نر بسا یردناسکلع هدنسادتا كنسوتسعا یسهنس ) ۱۸۳۳۰ ۱

 وصو هلح مان راسشدو هلتکرح ندونشیک باععتسالاب یب وتاسقا

 ۳ و



KAR ۱ 

 نیا تحابس هب هونا الاغ لس یکا هدنتسان اب نوناک یس4 دالبم ی ۱ ۱

 یی هنسک مان ینا تبدبط و یوتاسفا هر صندک دا تصح ر لیصح هرز وا

 هدار وا تواک هه و وقس وم هلا تک رخ ندع ر وبس رد ردا ناععتسا ۱

 هدعب و شعثروک هلیاعصا اب را قرهنللو هلدتفص ىج اقماق نخ سار

 اب ربا نانل و هدف رط ره تواک ةن هبصق ونشیک یغیدل وا نک اس كنسابلماف

 ۰ ردشعا ماود ههر اح هلس اععا

 كنهداز یتنالمسا دوا بولاق وتناسقا زکلاب هدنادیم هلغغلو هدایلاتا

 ۰ یدرویشالوط هدنفارطا یک یسایهک لّمع

 هدلوبناتسا هلييسح قلوا أتش مایا تولوا دتم هدابز هسیا یرفسوت كنوتاسفا

 قارم ینبم هنفیدم هلاربخ ندوتناسقا تفو یخ یرهکش بواب نانا |
 اخروم هلیرات یسادتا كنترام یسهیدالبم هنس ( ۱۸۲۰ ) ویشا رد ا

 هلمباب هدن وتکم یعیدزاب هولبو ریموق ندنساتفر نانلو هدهووتشوم 1

 یدلو هش كن ادا هاچ ندا کارو دراوت ندنسلاو
 یدان رتفل یکرو یسیحزاب هناسه رطب همانا كنهلج دنفرمص باحالا ۳

 یغبدنلیق نییعت یی ود لیساوو یدنک ندراګو یداغول زولامسادو ۱

 شلک بوتکمای قفاوهربخرب ندنفرط وتاسقا ندیک هغروبسرتپ ربارب هليا
 ۰ ردششو حردنم یساحر یسشوا راعشا هسا |

 شلوا لخاد هاب را الابهجور امد سو روغ قرط مور لوماتسا

 , تولوا عن یرطا تمدخ هاب رتا كن ررومام دیار یک
 ۰ ردشمراو دحوض و هحرد هلس وتکم وب كن ر هکش

 شناط ود یعاقمناق نخ سر هحای رتا یتنالسما یردناسکلع الاب هجور |

 هنناروما ٌهفاك كناب زنا زدنا هرباخو هرک اذم هدنران اسور هدلاح یعیدلوا |

 داو دردن رادیو نہ یعاوع رظان ینا هرزوا كلفا تراقا ۲
 هوالغ هلبقر ( ۱۲ ) هدرز یتروص هکردراشلتا اضماو ظنا دنس هعطقرپ 3

 . هنئاارجا كنموع رظان مل هلک ۰ رونلوا | |

  یستوافتمبنارزع نالوا روک دم هدالب كناب را یتنالسا یری و || ٩
 هد مص یکیدلیا ارحا تالر دعت صعب هدهد یاس تاص وصخ و ]

 ی ےن سدیم ]



 تروس ق ر ره لک دل ردزک یک ندبکو هناکد ندناکدو

 ۰ ردشفل وا مشت هفرطره هلا خاسنتسا

 | وجوص لاح یسدو و نادغب یتحو راهور قوج رب هنن رزوا كن و

 ۲ ۳ قباسو را یاهقارو ولور هلا وز ر ندتکلع ناریدمو

 راد هزم هبلفو ربمزاو یردناس Sle هلا وزوروم یرهدو و
 ۰ ردراشلوا لخاد هاب ر

 انادي هرزوا یغددنلوا ناب هدالا دلج ینالسا ا
۱۲ 

 | هلآ رارقتسا هدنسهبصق ونشیک و رارف هن راپ د هيسور نکیا یسهدو و
 | تب ۰ رد ر ندنرالغوا كرشالسا یطنطسف نالوا توف هداروا

 ین السا یردناسکلع هلا یعوم قا بولوا هدونشیک یسایلماف

 ۳ مدت هدنتمدخ ثالرواب كن روطاربعا هیسور هلیس هبنر قبلا زج
 را یر لو تندادعاو رد + یدرو هنلو « دقروبسرپ

 | كنمايلماف یتنالسسا ندنفیدلیاص تمدخ هحرام ور یراتنایخ ه هیلعتلود

 ۱ ا ءنالسا یزدناسلع هر و ۰ یداراو یراترهش هدنسهرا یراسنج مه

 ۱ نابلوا مولعم یاش مانو یلاکم زونه هدلاح ینددلوا یرواب كروط رم

 ١ رلعور قحل وا عوعس یتیدشلوا بص مافم اق ندنفرط یخ شر

 | نالوا رکدو ۰ ردشلو توو یرادیما كعا لالفتسا بسک هدهاسو

 | تاذلاب ایرنا هلغفل و حرم یتیدلوا شازاب ندغروبسرپ هیموع تاریرحت
 ول هیسور یتنالسا یا و قلو هدنسهرادا كنتلود هیسور

 ۰ ردشلوا مشتنو عياش یراکفا قلوا نیا !رخاو تاغیلب هطسا و

 بقع رارف یکیدریو هلبا وتناسفا حورشم هحور یتنالسیا یردناسکلع

 هظو ناب ییفیدل وا شعا لوبف یتتسایر اب را توشروک هلا اریسدوبق

 زاغ وا دادما هلا رکسع ندنفرط یروطاریعا هیسور هدنابغط كج هدا

 هر نوجحا یتانیعضت یسایلماف یتنالسا هد هاوو قغلوا هناعا هلا ها

 ۱ نفر ی تا یمن ند ةا تلود هاف لود
 ز هوتاسقا هحدقم ابرتسید واق هدک دنا ساغلا طس وت هنساحر هدعاسم

 ت یی رومام عقومو لان ځد ۴آ هسا شمرب و در باوج
 ۰ ردشمر و قباوج یکح هیمهدیا هلخادم

 ۱۸۲۰ ) هشت كلی هناعتسا نواف يا یرهاس دیلع ءا
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 رر هدب زریاس ۰ هدایلاتا هجهرق سنرپ هدارو ینادناخ یتنالساو

 ۰ زکیدقار هدنلظ تح كرر ید راک و افعض ءلرک راشادند ۰ دل

 لاک درهد یرولوا نکع یرتصالخ هگدلوا رګلالدو ترا ۰

 نم قردلوا رتأتم یردناسکلع هدکدلپ وس رازوس روم هلبا زادک و زوس
 معاج سلم یتفج لوا لصاح بولطم هلع بوباراب هشیاو یتتکرح كلم

 هرازوسو بوصاب هن رارقا وتاسقا كد نوسلوا ادف مراو ا
 یردناسکلع ۰ شعازوا یا هلتسها لاک ودر و لا اها كحهدا افو

 مدک نوجا تراح هارو ن وتاسقا هرکصندکدرب و لا ردا تست

 یردناسکلع ۰ شعد مردبا زار فشک نب راب مدلک نوجا مکس نا رب
 هددسیا شا اجر ییساملوا قیلعت هبادرف بودا قاره قتال ها

 شقیک بودا راذتعا هرزوا قناص هصلتاب نیرارسا ارا
 هلا نو را را هما و ملعت یتاراشا را هنسودنک تولک یسادرفو

 ٠ ردشعا اطعا هلصم تامولعم

 بولوا هدازکب ولرانفرب مبات هنالایخو رسکبس یتنالسیا یردناسکلع

 بوشیلاچ هناراک ادف تیاف نامه ندنضدلوا شلتوط هل بلید یدنک
 یتناونع یماقم*اق كنیلصا رحم اکا یجدوتناسقا لکا دهعت ینغج ھالابج |

 هد رافد اب او اطعا ی رلفرحار فلا هرزوا قلوا ترم را هاما و

 تقعرد یدنس ییدلا ندنلا حا وصا ارا كردبا دق ود انعر یا

 ییتشذک سم یکه دغر وبس رد EN ردشهرد و ةا رلقہقر یهد هو وعس وم

 ۰ ردشم ردلب هناا لوا فنص هجا /

 هناعصا اب رتا نانلوب هدرلفرط راسو یییا مورو راهطا و لونناتسا و

 بصن یماقم اق نخ سر كنشالسا یردناسکلع اباطخ هثلم نارتعو |

 را روما ككرھو ہد یغح هنلوا هر اح دلکنا لود عفو یهدنل وا ۱

 تار رحم نعصس یتاساتو تایش وشت 0 هنم و زل نالا تربغ هس

 هلا دتسو و ربهع هاب رارهم یتنالسا یردناسکلعو اب راو رب رګ هبموع

 ریست 4یرهکش توان هدلونناتساو هیرهکبش شانطا هدکب هحوه |

 - ردشعا لاصبا ۵ رال ید رانا بودا ۱

 ه رد هاب لوص ولاید) توکم نالوا هتنیعج اب را یهدنوماتسا



 ا مک جد ند ا ا و ناخ رار هراس |
 را هر و هد ا یتروضر اردا اضداو و رک ود ( .نرایا دهعت

 ۳ وتناسفا مل هلک ۰ ردرلشلوا نما یدندفرطوا یساضعا ایرنا هلدهج و
 i ۰7 وایی راس

 E یایعل یو ر ظا هبات را

  هخروبسپرزوا مرد لوس ابر هاب رتسیدوباقالابهجورپ وتناسقا
 . ساح مه هعف د یکیا هاب رسد واق هدنل وص و هغروبسزنب ۰ 1

 ور دوا شعااحر لوق هلا صرع هنسودنک یتتساب ر ارا تولوا

 ا ادعا هم نامید و روس وضع تندخ ك روطا رفا
 الا یلاظم كركر دعب اعف یسهشاط نانو هللازاغآ همالک رارکت وتناسفا

 نوجا تشان ر رکا ند ردلاقح الا ےدع یرلءاعا نایغط ردلا م قمر وط

 .نایاش کن كلیادرهدلاح زکشدل وا ندنسنجنان وب هدزسرا زنسدا یزکمانرب

 ارارکت یتسهشاس ترذعم اب رسید واق هدک دنا زان زار کت كرهد  ردلکد

 دل یراتدلو لورب هقشب هلاصعسا ی راما رس یراسر ایرنا ریارب هلا
 ۱ ۰ نسب تبسم د نیا مرورا لو خب

 اک دزور بوقیچ ندننایكنابرتسید وباق قرهلوا سوبأم وتناسقا
 ۰ هباسغط تاکرح نالوا کک هدلاح یکیدعا لوبق  ینتساب ر اب را یرب

 ا ن الا رم یی تیپ لفندق
 1 ۱ دا سکلع هداز یتنالسدسا نالوا مدس هدنکل رواب روطارعا

 یعیدلوا یلشر ولا هداب ز اهد نداب سید وق هشداو كنا تولک هنن رطاخ

 ی ردنا سکلع 2 رک تورا هی ھل نایک نا رها سلام
 زونطاب نددیفس رڪ رازج هدک دید لدلک نوچ هارو و نيد هرب

 طلا نام فبشک هدرما یداب رود مدلک نوا ترا  یلمطا
 امرا شادند نالو هدفرطوا هدنبحص یاننا یردناسکلع ۰ شماغا

 ۲ هراس لا هد زاروا .ردلصت ي را ندنلط ولناشع

 دکل هدز بولیزا هدنتلا قایا یسهلج قوب قرف ندنربرب وتناسقا هدکدید

 زکا تورم توان هنس هراح یر سم الخ نوجا اب شب , رزوا یسمد

 ۳ هاا 3 هل رل هسفهدنا 0 تس رحم لیصع

 سد وق رد هدسنفرطر ر .یرب ره a 2 كلم مور
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 هن يه و قافنا هدنرلندب هلیعف و كنهعدق ثوادع نالوا ا

 فیل ات ییرهرا هلا دن و حد ندنغیدل وا 9 هجا ربا ینیدل وا ناق وتم

 رک و روم هدف سا شاردنوک ص وسع روا ندنفرط اب را نوجا 1

 هنکب هام هلئسا سما سو روغی رغ قد رط مور هرکص ۰ ى

 هک لب وش ۰ ردشلزاب همان هیصوترب ولبتروا یشاب هرزوا یتاحالطصا ایرنا ||

 هنس شفا یموع شاپ رب هد تکل ن وګا یرشن كن هبات وب م واع ( 1

 هارک قدلوا نونم هلیسهداب ز هدقدلوا زعولعم زکغیدلوا شمرب و رارق ًاقفتم

 بتکموبشا نالوا لوبقم هدیابر دنع راناتیف هلمجاب رکو یراهاتسود تاذ

 نانو لردا فرص یی راهارور نطو تریغ هنسابحاو ثادحا كسموع

 دلاح زککیدتا تابا لعفلاب یزکفیدلوا ینالخا كن رارداهم هلبا یسهفسالف

 یارجا ندنفیذل وا ررفم یسارجا كنهمزال هباجو تنواصم جد ندزفرط

 ندنفرط یدنفا قد رطد ود ) زس هبلیا رادتفا لصحام فرص هناحا

 ۰. دمو نما

 لالقتسا یاوعد هدنعوض وم ناسل كارتا هبانو مولع ) هدنرتف 2 رات

 ۰ ردررح ود ) ردکمد لود مور جد یوم سل ردحعد ||

 نوء طف ردقو تغل یکا و هدنناموضوم كنوتاسفا ۰ ىنا |

 ۰ ردلقم یرللوا شلدا هوالع |

 یرلنادناخ یاب ورتو یاروغیرغ نودناو لاح” ورواموژتپ هن رزوا كنو |
 هلبح رات یرب كنلوا ن مشت یسهنس ( ۱۸۱۹ ) راد هداا هدنشب
 لا كنهنراپسا الوا ) هکهلب وش ۰ ردشُف وا ظنت همان دهعتر خروم

 هفاک نالوا قلعم هتکلم هرادا هلستهج رځیدنلون یرایلماف لئوق

 ندقافنا وبشا ابا و . . تکرح اقفتسو ادم هدنسه واست رها ا ۲

 ترابی ندکغا تمدخ هرزوا تولطم هجو هت زوفوا ا کک ق
 زمگیدتا هسا ا | ها تفو هره ندنفرط یسا سۇر هاو نف

 3 فا با وک ر دلم ایل یر ها رایسذاح هلهحو ني

 "هرادا لزمتکلع هقشب ندزمکجهدیا دهح هلهجو ره نوا یعوفو ۱ ۱

 هم وکح هسرواک مزال ندزهکج هيا تعفاوم الصا هلی و ك رجا ۱

 اساخ  هظفاحو هباج ییسهفاک زم شادو امبار لا4 |
 هن سا رجا ا ر ره كح هل راو هزدرط قرهلوا ول ربح هد نفح زغط و 1

) ۱۹ ( 



 | و هلحوب قرهسنلوا هجرت ناصقن الو ةدایز الب جد هلا ناونان خ روم
 | ۰ ردتج هللوا دیقهلبقر ( ۱۱ ) هدر ز روکذم هجرت ۰ یهتنا ۰ یدنلوا
 ۱ سوفارغ وت رخ نالوا مالا رومشم لرامور هڪ رد هداز ییاش هدعب

 | تفو تقو کا هدننص ماوع نهذ طغت هکیرلماس 2ا غ ورد تاتک مان

 , ماقها هنماظتنا ماحرف هنتف مالک هنوک ماهوا ٌهنارفح ضعب بیغلاب اجر

 3 ضوباکا هدنس هجر نایلعت ناتلیق ۳ "هدیشک مدقا ندو حو ۰ راشعا ۱

 | هدندطكنس كنمطنطسق اب وک یماکحا نکا «:ردراشمتسوک تراشاو نمر

 | رو نم تاتک هک شعا رادعم نالی زر و هب هب رفح ماکحا ناو لوک

 | لیضف سیف ررید شمامهلوا رد تقم هنلح كنا دنا یربغ ندنفلؤم

 أ ميهار ةللارابا ناعع لا ناهاشدان بس رلا ىلع هدناو ۰ تالضفلانم

 | ناک اک یلاعلا هلسن رون هلا مادا ناخ  دیملادبع ۶ ناطلسناکقنجاتیئارمضح

 ۱ || تالي وست وریتدنامز قوچ یدو ۰ ردررح ردق درك هن راترمضح نالا

 1 تاداسف هل و ورد هنس زو هجن مالک لصاح ٠ ردندماورا ةناطبش

 | ندسنعحهلوا عیدصت ید ر رګ هداب ز ندنوب تولوا اصحا یب و دح ین

 ان ىلع مالسلاو ۰ یدسنلوا مالک متخو مام مر هبا رادشوب
 ۰ مالس الانید

 || قمردناب وا هنتفرب هدنزرط یساغوغ نيد مور دیدانص هکرد هداز یناش هنب
 | توشود هتسهیعاد كمردتا نقلت هناناعر دارفا هلتسهطسا و راساناب یو و

 : EM شعلا كالم هش رش سدق هرزوا یر هعهد تداع جد را سابا

 او رورضو نانتسرخ ةبلغو تاعیلصت ولو شلك رخ ندنرخا
 | یاب هلا تالبحم تكحهرب و بلق توق هرلنابنسرخ و تاعحاا رضا والثم

 ۳ ا تر هام فو اما زوسک لا
 | ندقدنلوا ذات ار یا كبر فا دلو اسا الا توز
 ا دز نالا ندمرتابس تالماس ندافع او دنا ا رک رس

 8 رکيو هاقو هلمجو ره ین رکیدکی هلیسهلازا كتوادعو ضغب نالوا
 ۲ ات روغوا تلمو ثادحا یراقدنص تلم هدلح ربا رهو مظن و حالصا

 ۴ | تاو راعشا هرلمور موعحل ىلع یراکفا كلا راتخا یغلراک ادف ولردره

 | یلاحو رواموزنپ یکب هینام یسلریدنالفایا كنسیلاها هرومو ۰ یدیشفلوا

 ِ 1 اب یرلابلماف كل راکب کب ور توان و یکاروغی ض نودنا هلا

 < رقتسم



 (۱۸۱۹)دنتیمج ارتا یهدلوناتسا ندنفرط وزب کالا فلا ۲
 هد وتکم نالوا دراو اخروم هلیح رات یسکیا كنطابش یسهدالیم هس

 ر یونفو مولع هدن رن ال وا نوا قلبت دعس هب رح ینسالاها هروم (

 رکسع اعم رادقمرب لفرص شوغ كب قرف یونس اتات مملو

 ها رادقم تسانم دن راک مور نا لو هد هم ور ا مظن و بانر

 تباصا هنسهصج كنلاها نالوا نجاحا باب زا ا

 تورو وک هاب وروا یتالوصحع هروه اعدار كعا تلج یلبخو ۱

 لوک هعطق ترد هدنفرط هام نوح ا كمروتک" هد رح تام#* هددوع

 مزال كلردنوک شورغ كی زویشب هنسودنک هرزوا قوا هعیابم یک |
 ندنرلهدرک سم رولک و رلیا لا كاب رت یک هینام ۰ ردشهل واراعشا ود ( رولک |

 هکیدلاق ۰ یدا قو یلمح كتارا هنساشا كننالّوسم هدهسا قحهلوا

 هننابششت ةجت كنا ندنفبدلوا شقیک هخروسزپ شا ا
 .. ردشفل و ندلا باا قفل وا الا

 واق تنوق هدن راو لوا ىس ر ےھ ا ) TE ( ید هداننا لوا ۱

 روا هرو نی ندتماقا ردق نوک نوا تولک 4 هفروق اب رسید

 هلا ا اے یسولسذوف هبسس ور بواضغوا هس هلکیسلا هرداب عقاو

 دالب ندهفروق هدهرص وا هتشلا ۰ ردا تحاصرمهن ام رخ تعاسپ لنس

 اخروم هلیخح را ( ۱۸۱۹ هنس ناس ٩ ) هنفرطره ڭنەياتو |

eصوب و بلاح یتقد رظذ كنريصر تباععا هلی وا سی کھ  

 هکر دو بابا "هلج یا وفا E دق 4 ا یاش

 یور اضما ال ا تولک هنس طا هفر وډ اودا ندهبس ور ]مه اهم ۱

 ااو یا عجب كناتسمورو اشناو رب رڪ همانلعت ر .هرابعلا

 باا هکلب و انشاراک تالود ضعب روک ذم ٌهمانعلعت ۰ یدلیا ارساو

 لق ردرومشمو مولعم هداب وروا هللا لقت هبهیجترفا ٌهنسلا عیج هکر وک دم



 | مقا نو قنا ا مرح رانو ندنراقدلوا

 | ىس هناراهب را هد ص نکع دل رانلیدبا رارسا مرح ندنفرط رک روا

 8 ۱ هر ط یرلکدتسدا رال وا حاتحم هحالصا ندایحا ۰ ردهدقغ وا

 ۱ هجولشاب بون روک یصلاخ بح كنهلج انروص ربارب هلبا هدعاسم

 | هدر ۰ مرودا تعفاوم اياد ارجو تلاع هنن راودنک هدراشیا

 1 وومام هرزوا قلوا رادم هغهرامبح هنتفر هنهیلع هل تموکحهد و رابا

 كنه رج تالماعم نالک هنلوا ارجا هدنقح یلاها موع ندنف رط هیلح
 | هدشاب ید ندفرط رکیدو مهفت هنسهدوب و قالفا یتموزل یسلدبا لیدعت

 | لیکشت هقرفرب ترابع ندیلاها ناربتعم قرهلوا هنملع هرضاح تموکح
 ندابحا نالوا شر ولا هزل هلتهج تامولععو تربغ هدهرص و و

 ۳ ردشم و ررج ود ) مدلیا راسا مرح یک زکس

 نوا ادب هدنشاب یرف هلا ولد وتس ونعانا هرز وا یتیدنل وا راعشا هدالاب

 - هنروغوا اب ربا ید یرهرکص یدنولوب ۰ ردشمردنوک هتناب احا ای رتا

 گن اس ور ید ولب وتس ونعانا ۰ ردنشها ل ذب رهراب قوح ك

 قوچر یکی یدلیا لاخدا هلوا فنص یب یدنول بولوا ندنرارب تعم هلا

 ]| كنسە رکسع ا ةةرف راغلب نانلو هدلرععسا قلارار ربار هلا ناسک ریثعم

 ۂدرکرس بوبمک قوج طقف ۰ ردشهازاق ید ییینویفیاق یسهدرکرس

 ۰ ردشلوا توف موفرم

 || ید هدناتسنانو و هدلومناتسا هدنلئاوا یسهنس ( ۱۸۱۹ ) و هدنرخا وا

  تردابم هنلیکشت یراسلح هرادا نوجما تب ور ینی روما تاعرفتم كني را
 ۰ ردشفلیف

 لب راسر هدنسهاس یتغلا را یکیدلیا بيتر الاب هجور كنوتاسقا

 وال اا تبمعرد ی ااا :یهدنشرکب كنولپ وتسوتخاما هکیدنشلبآ

 ۰ ردٌشهر وب وف هبارجا مق وم هدناتسلات و و

 ۰ ×% دیاب ۶
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 راکفا نالوا هدننتکلع هلتس هطسا و یرلسلح هرادا یکیدتا لس

 قوس هلو هقشب ر نی زسکعا عنمو شلا هنتسهرادا ودنک ېپ و ۱
 1 ردا آ

 ددا شللا ه ونت هټدلوا ینیراشیا )را ولب وتسونغانا !لصا و
 نالو لخاد ها را بولوا یتاک شاب تاک تلرکسا هداز یایلق |
 ۰ ردشلوا ثداح تفابم هدرا هلا یرفن دلا فلام ۷

 هلا رجات نکنز ما یدنول نانو هدنفنص یک وا لا یا هيلع ءان

 ف شک هبابحا ضعب رکیدو هه شالف ابا نالوا شلردنوک ندلوبناتسا

 مر ردقطا لاخدا دننص نكر یر ٩
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EAنالوا دراو س ور ارا ندنفرط روم ارا ناالو هست  

 یلج كراناو یرالدبا رارسا مرح كنب راهدوب و نادغب و قالفا هدب وتکم

 ازماششنو تاروصت هن رار هلبلزع كن راودنک هدردقت یعیدلنوا نکع ا
 كلام بای و یسلشیلاح هتسادا نیعت كصاضا نالوا دعاس هنسارجا کت

 لا هلسو رر راهور نالوا مرسم ۵ کرن ا تامدخ و هیجراخ روما 1

 ماود هنعک كنناششن و تاروصت ك هلعل ود اعاد هلمسس هط.د او

 یمیلاسها نیتکلع رار هلنناراطخا بدلوا ندتتصم یاصا یسلوا
 ت اظ وظح عبطل اب ىذذلتو قوذ كرانو هلتهج ینیدلوا لهاح

 ج د م السا لها نالو هد راف رط وآ تب ولوا ٹ رابغ ند هناسفت

 ردقن یساضعا اب را ندنرافدلوا لایم هلام لاوحا ققفدنو ق

 هن وکر ردق هرذ هد رح ییالوط ندصوصحو نوشا هسردا رو

 ولیوتسونغانا هد هسا شل وا راعشا ود رددیعب ندلاقحا یعوفو ؛ررمض

 هلبح رات یسیکیا نوا كنناسد یسهبدالیم هنس (۱۸۱۹ ) ندنفرط |ا
 تام تاعالایدل ) دار رحم نالوا :دراو هنا را

 كنتک رش تراحت رر هدشاب و هدشرکب هرزوا كلیا تنواعم هنغودنص ۳

 داوف وضو یزوص هتسلدا دین هفرط نالک مزال نوا
 كعلخ مالسا لها نانلو هدفرطو ۰ ردقو هابتشا هدنفحهلوا یسهرشک

 یلاوحو ندنراقدلوا هدند بف كلیا قیقحو سست ییتاششتو تاروصت

 رداکرد ییددلوا دعاسم دو ن هنن راشتا هل مراکفا

0 I: 7 

CEکم  
7 

 دوم ےک هام ما سر ف ھونا اھ ی کا عام RE: EEK و رحم یوم ب ا



 ا هرزوا یمناللوف دد تارباحم وتاسقا قلاراو دنعبا

 | نیل عوضوم یظافا قوچرب هکهیوش ۰ ردشلا بیئرتو عینصت
 | ۰ ردشلبا صیصخت هنساجسم كما ر یماقرا ضعب و نیبعت هیانعمر یربغ

 | .رونلوا دارا هلسراشا (ی)هدیو هرزو| قلو|4 وع یرلدعمهم رانو

 ]| هلا رنا ندنغبدلوا یسهصوصخم تاحالطصا كنا رتا هروک ذم تافل

 1 ۰ یدزام هراقیچ یتعمرب هنسک یربغ ندرلنا هدکدک هلا راب وتکم نالب زاب

 | هلتهج یرقداللوق فرح رشیکیا ند هعطقم فورح هدنلح اضما رلسرو

 | ثلذ یلع ءانب ۰ یدزم هنلپ ځد یقیدلزاب ندنفرط رایک كراب وتکموب
 ا ۰ را درب ل رکیدکی یراسینر ارا
 ا ازا ا كعونصم نالو وئاسقا

 ١ هصالق ندلوساتسا هدکلر هلبا ولپ وتسونغ انا با تسالاب یرتفد

 ا ا داب اراسب ید یمودنکش مردن وک هش رکی ی .ولپ وتسونغانا بوراو

 ۱ لی رد ندناعصا لوا بفنص توراو ههووقسوم هرکص ندقد رایج

 ۳ دا هدءهرص ییدلبا تارک اذم یارجا راد هم رانشیا اب رناو تاقالم ها

 الکلا فالو ربتعم هدندنع راس ورو نانلو هدهووتسوم بولوا ندنراح
 رویستپ هرکص ندکدلیا عفر هلوا فذص یی هنسک مان یداهجاب نالوا

 دغارب هب هرکسص ی متسدک رس یهدغروبسزنب كنا ۰ وی شک هندن اح

 ۰ ملدا ناب یتاکرحو لاوحا كنولپ وتسونغانا هداروو

 یدیشلک هب هحرد زاغل وا طبض هیلالتخا راکفا هدنادغب و قالفا نامزوا

 | یمایلوخ یلشنا یشا دندناخرا مان سون اغ و ندلالتخا بابرا یاسّور
 لا هم ندنفرط ول هبسور هدننابغط تقو كرامورو دساف یرکف را

 ۷ سوم :ارک و ساتسسو س ولا قرهلوا دشتعم هنفح هل وا هناما

  یراغاط هلاحرتو یرهن هنوط لا هلا بلج هنفرط ودنک یرهدرک رس
 هشیا فقوت البو ۰ یدرو هروق یتغازوا هنهاکبلق كنهروم ندنررزوا

  یدرو هروک یوق كب هحدساف عز یتیدیما تی رفظم هدقفل وا ترشابم



 هاب رتا یرلمور نالوا رابتعاو راسو لها هدفرطرهو كا عفد یالتخاو ||
 دن رلقیک هفرطررب كنناحصا هیقطن “وق ندنساضغا اب رتا هرزوا كلنا لاخدا |

 تب اشیا را هلا تضارف ندر هاذ روما قترا كا ور ۱
 هداوبناتما كن رفکش طواب طقف راشمر و رارف هد 6

eهدر و ۰ زاشمروک بسام يلوا رفتم را  
 هدلاح یرافدلوا لخاد هاب رتا ردا هګ وب ندموف نارتعمو دیدانص ۳

 موتکم ءدننا یاونع رفت زئروکح كل نشر نوا 5 ك
 فشک هرلنا الاح كرارسا نالوا صوصخحم هفنص یر و یسلتوط |

 كشيا هسردیک هل و و یداب هن راراربغاو هابتشا هبنرم صعب یساغلوا ||

 هیسور عدفزا كرامورو رطخت وتاسفا ینکج هل هلوا یدوم هنسه هنکس ۷
 هخروبسرنپ ندنکیدلب یتیرلقدنلوب هدنداقتعا كا مارع لیصحت هلبسهناما |

 ندهتسب رس رسوب یایتسید واف نالوا یمولواو ینا مور هد رک
 اباطخ هموق هوجو ندنا كرهردتا لوبق کا یتتسایر اب راو اردا هک |

 از کد بودا رک ذن یکلیا تدوع هلا ذخا یراب a نالک مزال

 هراصوصخ و و . راشلبا نیت یرونم و ا
 میظنت همان هلواتمرپ یواح یبهدام ترد هدنرانب ودنک یساسور اب تا اد ||
 ) ۱۸۱۸ ) نالوا فداصم هنشد كنمرحم یس رش ا ) ۱۳۳۹ ( هلا ۲

 هک ی دبا راشم هلاضما هدنسسیکبا یهرکب كنلوا ن رانت یسهدالم و

 ۰ رونلوا ر رګ هلبقر ) ۹ ( هدر ز قاروص ۲

 نمأم هحنرودنک قاروا نیا کار راد هایرتا وتاسقا هن رزوا كو ۲

 باحعتمالاب هرزوا قفارب هدنس هب رف زلبم نالوا نکسم هب یزاغ هجوحو |
 یکیدلیا نیمصم درک ادمو تاقالم هلا یزاف هجوحو تع زع هسولغ | ۱

 ۰ یدیشلک هروهظ یسهعفو یمادعا كنت الاف نانلوا ناب هدالاب هداتنا

 دیصوت هرانلک مزال راسو هاب ید واق ند زاغ هجوح وتناسقا هدعب

 رارق رکیص ندکدلیا تدوج هلوباشاهدلوا نوک هلا ځا ی کک
 دن هلا ولد وس وتغاا نکیا هززوا كه هطروس اه کک
 و هد ره صعب هن اشیا اب رتا هسفانمو تشابم ندا نوټ هدننلب هقد ۱

 هدلویناتسا زور دنج نوجا نیلا تاذ .حالصا ندنهدلوا شزوتک 6

 ۰ ردشلوا روب هغو



  ET Eرسا بک غلاب |

 ایر دلا هدلوبناتسا كرهزتسوک راروط یک كجەدبااشفا یئ رارسا |

 ةت روصەدغاس هنما رم ید رلنا ۰ یدا رايا قییضت هداب زب یساضعا ۲

 نوسروط هل وش یغیدلوا ج راخ ندلمح ینبلکت هدهسیا راشم زتسوک |
 ندنکیدلربو رارق هنمادعا هدننب رار هلکم روک ر ضم هدنفحاب را یدوجو |

 ی یتالاغ ولپ وقارتمد نرونک بوتکم هبای رتا ندنفرط یکی هینامو فولاقاچ |
 هنسهطا هاما بوراقبج ندلوبناتسا هرزوا كقیل ه هیام هبا لافغا |

 ر تالق نار ور کیا لردیک هنسمطا هضلوص ندار واو
 زارع والا دانا راععک ههیامو رشا مادما یییالاخ هدنسانا

 ییسش و هدهبنام كن رالتاق هلییسح قغ و ندناعلعتم اب سید وباق و ندنسیلاها ۱ ۱

 ا ندنلحاوسایلات ا هافلوا مرد وک هبایلاتا یرلنا بویمروک بسانمیب همام
 یدیلوب هم هدرا ندنففص یصچوا كنا رتا هدنرلفدراو هبهدلب من اپ |

 أ ۰ روردشا تاوان لا وادریفو رزان یردادکنشم و رونا
 قالفا هرزوا یفیدنلوا نایب هدالاب بولوا ندنقاط ولرانف وتاد روقورواموب |

 ]أ رارف هاب ور وا رار هلکنا هدلاحیفیدنلوب یتاکرس كکب هجرق یسهدوب و
 هداسف هل و هلا تحابس هدا ور واهاک و تماقا هدنراید هیسور هک یدیشعا |

 ریش هدزوم هدنشافط لرلعور + یدریا م ورت یرشنا قلعت ۲۰ ۱

 كي یتحوشلناللوق هدنرات رومآمترافسبولواندنسالک و نان وب یرهرکصو | ۱
 سرد دا اب ند ظ اود ناو حسا ره هتسزکم للا زوشنا ۴ ۱

 مدلك هددص هن ۶ ردشلردنوک ۰ ۱ ۳
 یبس ۰ یدیا هدسولغوتاسقا هدانلا یفیدنلوا مادعا كنبنالاغالاب هجور |

 ا را هلفرطره اردا تیمهاو تماس بیک ایا 6ردو
 | هلباهرک اذم ماودلایلع اسژور نوجما كمتروب هر زوا درطم قایس ینی شبا ۱

 ایرنا ۰ راشلوا هقرفیکیا ییاصصا هبداسف راکفا هدلاح یرفدل وا لوغشم

 كنابغطو نایصع هدعب هدب ودنا لامکتسا یتسهیعبط یاوق كتلم یراسبتر "
 نامه دردبا در یتارخأتول ردره هلبارلذا قرهنلوب هدنراکفا كعشریک هتنایلعف |

 نالو هدنأر كمروتک هدوجو یتسهیعببط "هوق كتلم هلا لادجو كنج | ۱
 هقرفیکیا هددصتم بولوا عقا و ارا فالتخا هدننب یثوعیم ییعجای رتا رکید | ۱

 هتشجا ۰ یدیاراو تنبابم وب رب هدنرس هجا ارجا هدراهسیا دم د

 ¢ فالخاو #
 س



my " 
 رازجو رلیشاب هجوق کاو رلیممت و را هدرکرسو راسوپقسپ و بهار"
 یراسس ر كراتفلبک و یراراکسم كراتویلوسو را هقرف مظتنم نانلوب هد هعیس

 كرااغاو كراکب و كرلاشاپ یک هدقلدوانراو هلاحرتو هدنسهرب زج منهرومو"
 هدنرفرط ماشلارب و سرقو هب ردنکساو رلمور نالوا مد هدنرل مراد

 رتعمالا نانلوب هدلوبناتساو یرارجات مور نالوا قم هدنلحاوس یلوطاناو |
 یرلیفرش كراتفلیک ۰ یدیا راشلوا لخاد هنتیعج اب رتا به یراایلطمافمور |

 ۰ .یدروبدیا كيرحتو مت یرلولناقیلد نانلوب هدناتسنانوب ید |

 رادهرل را قجهلو عوفو هدینآ وتیو ردنا یتوانپ ندنسیلاها هحل وارط ||
 تلج یس هيمو راکفا كناب وروا هعشپندن و ۰ یدیشع استر راق رش‘ ۱

 یپننا ۰ یدا رولیشبلاح هلبسهطسا و ثداوح قاروا ید 4 هلاما و |

 ینددلوافقاو هن رس یخ سر یا وروام وزب رک ذلافلاس یکی هنام |
 نوعا فرص باحالایدلو هنغیدلوا هدغروبسرب كنا را هلنمح

 نط تفک قف قردلوا بهاد هتشیدنلو یدال ك
 هغروپسرتپ دسیا ون راف شمردنوک هغروبسرب نهنگ مانون راق |

 هرانلک مزال ندنفیدلواشمام هروک رث ار ندنسهبفخ هرادا كناب را هدنلوصو |
 برنا یغیدنلوو هدنرکف كلا تدوع ههروم هرز وا كلیا تیفیک داق |

 كن رتعجو یتیدلوا یراهیفعخ "هرادار هدفدلوا ییولعم كنساضعا |

 اب ربا هسدا رولوا قحهلوا رشننم یسهعیاش یتیدفل و هدنسهاج هسور || |

 هنمادعا هدنندوع كنون راه ییبم هنسهعلاطم يک هلک للخ هن رلشلا ۱

 ندنساضعاایرتا هنا هدنلوصو هلوماتسا عقاولاقو شارب و رارق اسورلانب ||

 رادغاک یک هدنناب هللا لتق هدهار یانثا نک ردیک 4بهروم قرهنلوا قیفرت یر |

 ۰ ردشهوا لتف ید یتالاغ رک ذلافلاس هداننالوا هن ۰ ردشغلیف احا

 یماضعاابرتاهدهسیا شمهلورلبا هدایزكي هدنبتکلم یراشیا بتا کر وش
 بجوم یراوطا كندنالاغ هدلاح یعیدلوا ثداح تشابم هحراکفا هدننلب ۱

 هدهه و كا فیل أت نس كنناعصا ایرنا مه یشان ندقلوا هشیدناو هش

 0 .یخدهقد هد ندناصعا یرفنص یغاشا كارتا هدعب و شاد مازعا |
 هلوساتسا بولایبیتالاع هلا بی رفت رب هقدهدن ۰ ردشلردنوک ندنسهفرا ۱

) ۱۸ ( 



۰ 1 ۰ E 

 مدع یماسژر ای رتا هنساشا قرهلوا یلک یرادقم كغلابم یکیدتسیا

 راکرد یرلجابتحا ید هرادناموقرب یک یکب هبنام قحا بولوا رادتقالا .

 یجدوا راد دلیا هب یرهکش توان م و ف سه دن هل وا مطلوب  1

 هلفلوا هلعاک تینما بلاج هدنقح یسمرب ودا اطعا لاحرد یها نالوا |

 اک نانو هدعل وا لحخاد هقافتا و ۰ ردشغ وا عی ا هونص یک

 هیرښوط ند ضوط هلوب ندوب یرلهچفا هناعاو بیناکم ندنرافرط
3 ۱ 

 ا 8 ندساح اس ور یسلردن و دو رط
r مود رم 

 اب هی | یتساطعا كنسهچقا هناعا یقاطرب ندرلنل وا لخاد هقافتا طعف ۲
 ِ ۱ ۰ یدیا رادقلا لبلف ی ب هکا هناعا نایلیادرا و هلکعا رخأتو

 داخلا کم 2 كنوتاسقا ا نو | اب زنا -الاب 4

 فرح فا نالوا ا e ا

 ا ا ر یزند دین صوصخو ۰ ردٌشلرب دتا كح یقر ۲ 2

 درا راها هاما نانل وا دعوو نالکو یراترهشو مسا كرانلوا لخاد هباب را

 .تالم اعم و دعطع» فورح یرافدن رلل و هدنفاعم اضما كناسرو یرادتم

 ۰ ردشلدا دف هزفدو ته هراس

 ER هلکعا تکرح هناراکطامتحاو هنازربح هد مما لوا یساضعا ان رتا

 .E دف والثموب هدهاعتلود تقولوا هدهسبا شمامهلوا س لایک

 ۱ ینبم هنغیدملوا فا هبفخ كحهدبا قیقح قاف نالوا راد

 ٠ اه ره یراکدک تسار یراهرکص كرف تراس هنماضعا
 ۱۳۲ ری هل امور هر تفررا نیر قلو نا ناب ےب لیک

 : لخاد هاب را یژک | كنسيلاها دیفس رحم ریازجو هروم صوصلنا
 0 ۰ ردراشل وا

 i جی ارا هرز وا ا نایب هدنخ رات كشک و رپ

 اتىنا و نوت و دیفس رڪ رازحو نادغیو قالفا ردا بعشنو حسوت

 تاپ تناشاب » ىلع یلنلد هب یسیلاو هبا یتح هن رافرط تاب الیاف

 ِ .هدنسهبدالیم دنس ) A1۸ ( وسا مر قو اص قادو لاد

 ربهار و



 هلحناو شرط رهبر را و ا 7 و هنادغب و قالفا ۱
 ۰ راشهردنوک هن رافرط هب ردنکسا و سدقو 1

 باب را راسو یراهدرکر س نانلوب هدنراقاجس هلا-رتو كيتالس یکامراق یا |
 زو رس تح یموف یاسورو یرایشاب هج وق یلذوفن راراب هشیاو یالس ۱
 هاب رتاو عانقا یسویقسپ یراصح تروعو ییوتناسیرخ یدیلوپ هزم |

 هداروا تودنک هزورون وا هقشد ندکدتا اشا ةداب ز عم ییدهعت هلا لاخدا

 . ردا لبا ھارا مو ا
 لاصفنالادعب بولوا قی رطب مور لوبناتسا هعفد یکیا سو روغی رغو |
 هدفرطوا كنیکامراف یاب عقاولاف ندنکودا شلردنوک هزورونوا |

 یعجوا ًاقاعتم یدا هدزورووا ید سو رونی رغ نامز شش ول 6

 هدنروهظ كنسهعقو مور هل ففلوا بصن قب رطب مور قرەلوا هعفد |
 یسهلسر نالوا راد دن ااسشت ارا كنتوا م ردشق و هدلویئاتسا /

 یخ رات یتایفطمور هکرید هدنش رعت كسوب روغب رغ كب كلم ندیا هجرت |
 بلص هدنداعسرد ن والو قیرط هدنسهنس تلا زویکیا كس نالوا ۱

 بنا :  رددبم نالوا 8
 بسانم هدهروم هل رلهطا هحصل وص و هاج جد هدرکر س مان اراتسونغانا

 هطنازهلبارارف ندهرومو افغا ینیدهعت هلالاخدا هاب رتا یناسک یکیدروک

 یراراراب هشيا راسو ینورتوق ینولوقو ورودوثت نالیق رارف هدنسهطا |
 ۰ ردشعا هاکا ندتشک هلا لاسرا رامدا صوص ١

 وروام وژپ یکیهیام ځد راهدرک رس نالوا یراقفر هليا یتایساوسیرخ ||
 ۰ ردراشع ا قافنا لخاد یرهدرک رس نانلو هدف رطل وا و لاڪ

 هنعفاوم رک | كنه سور ثالاع یتیفیک هلتروص و هتشلا یراشر اب اب ربا

 ارنا هریثک فراصم نالوبعوقو یب ردن نکل ۰ ردراشعا رشن ًایفخ

 رخومو مدقم كن رکش طوبان طقف تولوا نوزفا ندنرادنقاو لمح
 ۰ یدرو هلوا رادم هفراصمو هربثک غلابم کدر و

 یتوعدو عالضطالا یدل هب هیضق الاب هحور لاکو روام وزب یکی هيام

 ترغو یعس ردق کید سوک بودیا لوبق هل هناراک دف تدنونغرپ
 نوجا یراضحا ه رفس تامزاولو تابه ضعب رارب هلا جدا

 ندرلنادوبف نالی ردنوک هنسودنک يو وزا كنەلا انک رل



 محو

  ییروما كیتکم یکیدنا ےعصت هرکص ندکدتنا هرک اذم یریطخ ما وہ و
 ۱ تع زع هنفرط ه رف مان زلیم ندنسارف سولغ نالوا یتکلع نوحا هوست

 1 ۰ ردغلطا

 | هدنلئاوا یسهب رحه ةنس ( ۱۲۳۲ ) یتعی هدنلوا نوناک هروب نم نس

 ۲۷ هایرنا كنسهب رف زلیمو تاقالم هلبا وتا قا بولک هلوبناتسا یخ دفولاقاح
 ۱ ید نه زا یتیفک هرکص ندکدتنا هرک اذم هدرا ییسهل وا دانا زکر

 | هدکدتا تیفیک "هدافا هبیزاغ بوراو هسولغ فولاقاج هرزوا كلبا حارقسا

 | اسهد یذاخنا زکرم كنەیام هلی یفیدلوا یسههش ندناسک ضعب یزاغ
 ۱ ۰ یدیشعا ناب یتفجهلوا بسانم
 1 ۲ ۲ ۱۷۸ ) توط ااا ا ناو هرنزا ندسولف فولاقاح

 | یراصع مان ینوب رولو ولوپ وتسونغانا ید وفوتسا هدنناسبن یسهبدالیم
  هرکا ذلاب هللا وتاسقاو ۰ ردشلک هلوتاتسا ندکب هجوه ناصهتسالاپ

 ۳ ا ربا الا هجورب و ۰ ردغلربدتا لاحدا هلاوا فنص ولو وئسونغانا
 o I نکیآ یشخلوا رک دن اا و یر هددرود
 ۱ 2 هد راق اا تلرتابق) هرکص نو هلکاروک بسنا
 1 ۰ ردشلوا یزک رم كناب رتا

 | بولا ییسهدوجوم دوقن كب هجهرق یسهدوب و قالفا هدهرصو هتشیا
 ۱ هلبا رارقتسا هدایلاتاو رارف ندشرکب دعتساوسف ( تسرانکرد تمالس )

 ۱ ۰. ردشهاب هريس بولک ناب
 ۳ 26 ملوباتسا ندکب هجوه د زهدرکرتس رک ذلافلاس هدانما لوا هنن
 ٩۳ .ونرمذسو هتسخ نکیا هرزوا یاد یتایلعت كونا وفوقسا ندن فدلوا
 ۰. ردشلوا توف هدنرخاوا یسیناث نیرمشت
 را مظنت راشتز رود یاملعت كجه رب و هرلهدرکرس هنن رزوا كلوب

 | هرلهدرکر س قرهلوا هارجرخ یشورغ كي نوا یرلقدلا ندب رهکش توبانب و
 ۱ ۰ راشمر و

 هم رلفرط الا كبالس یهدرکرس مان یامراف تعب ندرلنو و

 | چوآ رکیدو هسنفرط هرومو هنب راهطا هصلوصو هاچ ییاراتسونغاناو
 | یما ر مان 29 رو رخ لمر ر ندیاضما ا راو هام یدک
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 هنماضعا انا ید .تنفکو ۰ زد شهر و برات تک
 ردفا ماود هن راشیا بویمروتک ر وتو سأب

 یالوط ندنراتمدخ ندا تقبس قرەنلو هدهعبس رازح هدنرفس دیسور یتح 4

 ندناتسنانو هداشاوب دنن تافاکم زارطلا و ثافالم ابا یروطا ۱ 1

 وسي رخ یهینامواراتسونغانا یلهروم ندرلنادوبق نالوا دراو هکب هجوه |
 لالا رت نالوا یناج مصخ كناشاب لع لنلدهبنو ولو وقا زغدو یایسا

 كناب را هلدتلالد كنوفوقسا یراهدرکرس نانوب جاقر رکیدو ی امراف ینا ۱
 هلت یراقدلوا مرح هرس یخ سیر تولوا ل

 یسیوق مصخ كرا ولناثعو یراغلوب هدننظ راو یلآ كنواهیسور هدشیاوب |
 ۰ ردندرانلوا تباث هدنیم یرلکدتا ردق هنماتخ كشبا هلتهج یرالوا |ا

 تک زع هب هو ومس وم و ری زور در قرەلا بوش ندهفوعسا رنو ۳

 راراب هشسلا هدو و وعس وم توش 1 هلا کک 1 نالو هدارواو ۱

 هبسس ور ابفاعتم ۰ ردرلشع | لاخدا هاب رب 4 نع ج ن راج 2

 ۳ رسد ورق تولک ههووغسوم ید ا ۳ یروطارپعا ۱

 تافاکم و یناهلا رهظم ةاقرلل اب هلا روطاربعا رلهدرک رسان موق رم هلی الد 1

 یعد رام ىه دلم ) ۱۸.۷ ( هول و * راشلوا و ۱

 ۰ e تد وع هک هج وه هدنطسا وا ی رب هاب رڪ ك ) ۱۲۳۲) ۱ ۱

 بوارغوا هب هنأ و نکرد هسراپ ندهووعسوم au یکرو دعدقا ۱

 یزاغ ۰ شمروح ی یزاغ هحاوح ر ومشم یوم هاتو تعل مت أ

 امر هدس ولع نالوا یکلع هدلاح یعیدل وا ےعم هد هناب و ورندن در |

 ییموق ناتو کا رام ۰ شما تع زع ی هاروا را قجآ

 ثاراشا تودا هدافا یفیدنلوا لکتن ابرار هددیسور نوعا یر و

 ی یزاخ هن رژوا كن و شماعا نام ی :البصفتو |

 E تكنساصعا ا را نا ]و هده و وعس وه ۰ ردشلتا تم رع a هحوه أ

 هدکلر ید نشا لردیا AD ا وق وعسا تولک کب هح وه فولاقاح ۱

 یزام دا ر کیا تعارع ی هونا هرزوا قع و هلبا وتاسقا زا ۱

 دادعت سا كنسودنک هدن راقدل وا ساخ مه هلکنا ندنکیدلک هک هحوق |

 لاخدا هنلوا فنص ناب رتا ىنا هللا زار فشک اک | هدهاشلا یدل یتقایلو |

 تناوالم هلا وتاتسفا تولک هلوتاتسا نامش دوا هس رزوا كن وب رلشلیا 1



 ار و 7 هردو و ات دالا هح دعم قاس

 ۱۳ ی رک ن تلشولتم ر كناو و هاباراسب هلا رارف
 ۳ ۱ ۰ یدا شغل وا قیدصت ند هیلعتل ود

 ۷ . میجنت 1 یییکروهرف هرزوا قمردنابوا هنتفرب_هدناتسبرمص یرایسشر اب ارا

 ا كرد قیلعت ییناش ) نا تنس ) كنهیسور هنسکوک كندنالغ نوخا

 1 | ندتسابرفا كنا سید واق یتالاغ هدنرلکدردشروک هلکنا هح اهن نیل دصک

 | ندنراساو اظ و قمردنالقایا یرلنایتسرخ نانلوب هد هیناق* كلام بولوا
 | منهرومو ندنشیدلوا شلک هفرطوا هلیس هیفخ تی رومأم قمراتروف
 |[ ندنراقدلوا اهم هنایغط لرانابتسرخ نانلو هدنفرط یلیا مورو هدنسهرب زج

 | كىر هنایصع یب لاها هدیوراو هناتسبرص نامه ید كننکروبهرف هلثح

 ] یکی رح رثا كنهییسور ندهیلعتاود فرط هنتکرحو كنسودنکو ىنا
 | ناتسبرصب ول وا رحا یسهلماعم یصاملاح رد هدنفخ نیم هنفج هابقاب هپ رظن

 | ددر الب هدلاح لوا ندنفیدلوا ظوحمم یسلدبا فیلکت هنسودنک كنتراما

 | ندنزوب تفادص هبنرم ضعب نوجا لافغا ییهیلعتلود هلبا لوبق یتراما

 1 رکیدو هن ریثکتو ظنت كنب راکم مورو برص ندفرطرب رار هلکعروک
 ] ااو یس هتنادحا ربهناخراک نوجا ىلا عا كنفتو بوط د ندفرط |

 یشکی کیا ندنساضعا اب رتا هننایو ہلکا ارجا همزال تاوشت نوچ ا یا

 E ا دار قرهنادلا ید یکو هرف هلغغل وا قیفرت

 رابخا هشولبم یک ینیدلا رخ یتلوصو هدارغلب كنا یظفاحم دارغلب
 القو ذخا نیلدصک هدهناخ یغبدلوا نت لاحرد یکرو هرق هلکعا
 ا ا یردلوا زدکم هداعلا قوف ندنو یساضعا ارا ۰ ردشغوا

 1 ۰ ردرشتا اسم فرص هنبلج كشولنم هلهجو یعحهنلوا ناب هدرز |
 ۰ هنلا وحا كس الاغ ملک

 ۱۳۳ ی ین ررر تیاهدالخ ةن ( ١ ) فالف
 نت الاغ هدنرلکدتا راکفا "هلدابم رەش روک هلا اب ريسيد واق بوراو

 لئام هتسافا كناب سید واق یسیدیقس تالماعم ضصعب و یتلزاغو شو



Him 

 ك ندرل سونموغو نابهر لا یرف یرودوط یسح زاب ثلکب ا

 ۰ ردراشعا لاخدا هاب رتا یاک قوج |

 ارا هوا هلا وتاسفاو تدوع هکب هحوه ورتا ۱
 نالو و هح وه هد هرمص یکیدلیا ترشابه دلا ه4“ ەدعاق

 لاخدا هب اب را ی ولب وتس ونع ایا هلا ی شاسذط یل هروم /

 ۰. ردشغا |
 | ناب وج هراسر هلا جسعت هب هن وافتم تاحرد یاعصا ارا ه ده رحص و

 نالوا ترابع نددارفاو ولدیص و هنااا فنص و سابا هیات فنصو ||

 سیر جد هدلوماتسا هداشا لوا ۰ ردشطد زسررض هعیار تو ٩

 غالبا هبیدب یتا ایرتا هدعبو داحا هب رکسع هر يکيا هلبناونع ییادفو ||
 ٤ ردُشل دا

 هح امولعمو فوئو هدلاح یراکد لیا تمدح هدصوم ر یس ەفاک ران وب

 هحاطایدل هفنص نانلو هد هح رد یعاشا لا ٠ یداراو تواف هدب راذلب ۳

 هدفرط تسواو كلا كرادت حالس هلا كنشف هتسد یللا نوا لامعتسا

 نوحا كنح ردق هن هج رد لوص هلا رانمشد هد روع وا نطو هفنص نانلو

 كنا را دورص نانلوب هدنفوفامو رولیدا هبل یرلص وصخ قفلو ايهم

 ر رولي ر .دلس یعیدلوا ترابع ندلاصحعا ینلالقتسا كنموف نانو یدصتم |

 كنا هک ۲ وں رط نطو اکسوب بولیداشوق ملف ر هنر رلنادف و ۲

 قحا هلن رس نح د ل یدبا رولسد ن سە دبا لاهعتسا نوا ۳

 یس رب ندرافنص یعاشاو ۰ یدسا ففاواسّور نالوا فنص یحرب ۱

 هره هر اخو رولیدا هک ا نادن رس نخ سار هدقدنل وا میفرت هل وا نت و ۱

 یکیا ند هعطعم فورد و هرز كعا لامعتسا هدنماعم اما نوعا

 ۰ یدا رول ر و فرح

 رایشابکب و رلنوسامرف هرزوا قاط یرکیدکی فداصتلا یدل یباعصا ای رتاو | |
 ً ۰ یدراردبا لاعتسا هص وصخ تاراشاو ظافلا ماطر یک |

 یرفدنلو هدنمرع كعا میدوت دنسهرادا دب كنا سید واق ییابرتاون رادو

 مدنساب رقا كنایرتسیدوپاق یرب هدنمن یتالاغ ندنسیلاها هعبس رازج هدلاح ||
 ۰ یدیشعا لاخدا هاب را ینا وفوقسا هدکدلک هکب هجوه كرهد ||

 ۰ یدنا ےقم هدرلفرطوا جد یکروهرف روهشم ی رک شاب برص هدانا لوا ۲



 ۳ ا اار ارنا اعا یشدلوا توق كوبر كسرو

 كشر نوچکنا یدمهنلوا مارم لاصعا ندنفیدغل وا تیاعر هرارسا
 ۲ یرملا دنس رب ندرانلوا لخادو راربد ردمزال یک كرارساو یمافخا

 ۳ لخاد . یدا رردرک وا ینتاراشاو رارسا ضعب كنابرتا هروک هنر هجرد

 ٩ هدننهذ یر ره بویمارا یتفیدلوا هدهرو مک كروب ید رانلوا

 | | یتاون نایلوا لخاد هیایرتا یرایضعب یتح یمدآ كوي رب یغیدردشقاب
 | بيتر هعینصرب یو صخت جواو هتشيا ۰ یدراردیا عز سور
 ۳ ندنرلکحهدنا هربا هلب رکیدکی اردک هفرطر یر ره هرکص ندک دا

 ۱ قغاللوق هدنرب اضما نوجما كماقلت یبحاص هديا رولیئوط یراب وتکم
 ۳ تابتا بولب رو یرفرح نع فلا ه هفوقسا و اب فلا هفولاقاح هرزوا
 3 ۰ ردشلا شیرفرح لاد فلا ید

 | | یسایحا كناتسنانوب مدف یک یکیدلک هرارطاخ هدرما ؛یداب یدصقم كنایرتا |
 ۲ ]| لوبناتسا هرزوا قلوا لوبناتما یتخناپ یدیا كوپ كب یرادصم بویلوا
 . | نب سیمأت تلودرپ بکر ندرلمور هلسماب نالوا عبات هنقب رطپ مور
 ۱ نالوا هدهیضام ةنمزا هسخو ۰ شما لیکشت یتغلروطا ربما قرش

 ۲ لایخ تعسو ردقوب ۰ شما لعد كلبا ايحا ینیراتلود هنراپساو هنت
 ۲ | نهذ باستا هلا تالایخ ولردوب راموق راس ۰ رولوا هدرور قحا

 برا

 . یسهبرصه هنس ( ۱۲۲۹ ) ییعب هدنلولیا یسهبدالیم هنس ( ۶ (

 هدنلوا نوناک هموق رح هنسو ههووقسوم وفوتسا هلا ف ولاقاج هدنرخاوا
 تع زع هلوماتسا وتاسقا هدنلئاوا یمه رجه هنس ( ۱۲۳۰ ) ییعی

 | هدکب هجوه هاکو هدهووتسوم هاک یسکیا رکیدو هدلوبناتسا یسودنکو
 ۱ ردا لا تموادم هتناعرفتم لاکا تن شبا اب رثا هراتلاب هللا اقا
 تیعجو مت یتسهیساسا دعاوق كنابرتا هدهووفسوم وفوقسا هلا فولاقاح

 رهکش یروب ییهروم نانلو هدهووتسومو ۰ رشا ےسوت ود ابحا

 یرانا ردنا زار فشک هنب رارجات مور مان ولب ورموق نودنا یل هبلفو
 ۰ ردراشلبف تیعج لخاد یناسک قوچر اهد هقشب ندقدلا هب ایرنا

 هداز یکاعلاق 1۳ ۶ درک هن رافرط نادغب و قالفا یرایضعب درانو هتتشا |

 6 ترک و



 یشیدنلوا ثح نداذاو روج یراکدکچ كنب راشادنید نالوا هددیفس رک |
 هدنسهرغنوق هئاب و نانلوا دقع هرکص ندنیشن هنسهطا ابلا كنويلبان هدهرص ||

 كنهلوط یراودرا هقفتم لود هتشب ندقدغلوا داب هلس ىع كنانو

 هد را ی A یثحو ورند» رشک راصعا هلا روبع هنسهش ورب

 هدننن ق وشت ییسهل وا رودقم لذ هنصالخ كنسنج نانو نالوا شلاق

 هدهناب و ًارومأم یتیدنلوا مثنو عبط كنهلاسررب هلیمان هاب و فوسلیف
 وقناب نالوا یسهداز ردارب كاکب یاب روام روهشم ) كس یاب روام نالو

 رابخا هبیاع باب ندنفرط ( یدیا راذکتصم هد هلا و تقولوا هکردکب
 هللاي یغنیدلوا دیقر راد هنسنج نانو هدهیلود دوبق هنرزوا یل وا

 هدل وب وا ندنفرط یتلود اب اسوا قرهنلوا ح رج یلأم كنهروک ذم لاسر :

 هروامابا وتناسفا هن رزوا كنو ۰ رشا راکذت ینغیدلوا شلر و باوج ||

 ضصعءبو هداقفا یهیدل وا لخاد هنف رط نوسمرف هداروا هدب ودك هنشهطا

 دنه لیکتشت ابرار نوعا یصالخ كریوز ردا هارا ار

 قوزو ك یس رکسعو هیسایس لاوحا كن هبلعتل ود و ین راکفا نالوا

 ریپعالو ارب كنسيلاها ربحا لوچ یک هخراب و كراتویلوسو یشدلوا
 تناوام نامش اشا لک لد هم ارم تار ا

 نایغط دعتسم ییالوط نددعتو ظ یراکدروک رلمور هلا و ید راکدلبا

 ناب یی رافدلوا شک وزرا ید كرولاب وروا هنصالخ كرانا بولوا

 .( ۱۸۱۵ ) هدکلر یجوا لکا عانقا ییوفوتسا هلا فولاقاح كرا

 دعاوقو بیئرت ینیرلتراشاو ینیرلنیع و لیکشت اب رتارب هدنسیدالبم جرات
 معاق هن رب هبنلع تیعج نالوا دوجوم یو و رابشعا مظنت ییسهیلخاد

 هکغا ادیب اضعا هبهبنخ تیعجو هللا یترهشو تنواصم كنا هدب ولیق

 ولردو ندنغیدلوا دادعتسا هدنلاماو راکفا كرلمور . راشمر و رارف

 ورندءرثک راصعا طقف . یدا نکع د یرللپاق هلوهسلاب هتالافغا

 نوجا یعاحرا هنسیلصا لاح كموفر نالاق هدنسوکحو تبعر تڪ

 هدلاح یقیدنلو هدنتسایر تح كناکرزاب چ وا هلل و تیعج نانلوا لیکشت

 ندلاح ههزال یو هدنتسار تګ كناذ لوب رب ندنغج هبمهلوا شڪ هرم

 بودا عیتصت یو سر رب زغلیت یتیدلوا ےکو زءروک یتبم هتفیدلوا
 هدافا یی راقدلوا تلا درح هدمرا كن راودنک هرنلوا لخاد هاب را

۳ 



  تیمجب دقع تاعفدلاپ هدننعض للمو لود لاوحا یظنت لمالا ضع ىلع
 | تحارو نما كنتلم نایتسرخ هلدطاب یرللارف ا وروا لود ندا تروشمو
 | یرلطعا نالعا یب راکدنا مالا قافتالاب ردا نایمرد ید یتکلهدازاو

 ۱ " نانلو هدننیعم ه-ءلعتل ود هرثک تباہ سا 0 نی لباق ربع زن هرن و و

 ۱ ببس هن رادیما ج ورخ ندیناشع مکح ریز هدنصرف تقورب كرعور

 1 ۰ یهتا ۰ ردشلوا

 ۱ هدفلو توق هنوک ندنوک یردسیما هیجراخ تنواعم كرلمور لصاما

 ۱ ( دارت امویف امو هسبا هناصع لئاسوو تابسا دین او ید

 | مزال زکمرب قجهلوا تدحو تهج هلاسووب طقف بولوا هدکلیا

 ِ 1 رک لا هفلاس تیعج نانلو هدندسات ر ناک كناب ریس د واق هد وا تولوا

 | تمدخ هنسهقشو هیسور اب رسید واق هکوبلاح ۰ یدرولک مزال قلوا

 ۱ هدنهملع هملعتل ود یراه ور ید یطغ كنول هبسور تولوا روبج هکعا

  ترابع ندکشا ج ورت ینسهتلوپ ودنک هلا لامعتسا یرهلوا تلارب
 1 یدا

 ۱ 1 ردا لکشن ییعج نخ قافتا ینعی ابرتارب یا هجورپ هدهرصوا طقف
 ۰ ردشلوا دالا زک  هرامور

 ۷ یلکشت كنساب را مور ¥

 | نانو هدنتمدخ یتلیح زاب كنب رب ندنراصت مور میقم هدکب هج وه

 ]| هلوبناتسا هدنسهبدالیم هنس ( ۱۸۱۲ ) هکوتاسفا لئونام یلەطا زونطاب

 | تعرع ه هبناب هرزوا قلا غاب و تکرش دقع هلب رایضءب ندنراحت هیناب بواک

 | ههریزج مان هروامایا ندهعبس رازج هلی وشت كنسابحا ضعب هدنندوعو
 ۱ 3 تیعج قرهلوا لخاد اس دیه سس نانلو هدار وا كنه رط نوسمرف بوک

 ۱ هنتس ( 1۸1۳ ) هرکصندقدلا تامولعم نلبخ راد هنلیکشت هیفخ

 ۱ | هدلاح یییدل وا شلنا تدوع هکب هح وه هدنسسانات ن رشت یسهبدالیم

 1 | بسک دا یا ها لکا( ارا را یک ندرت اییف

 | نوڪر ۰ شعا هدکا رکف یتغجهلوا لباق یرغا لالقتسا

 هلا فولاقاح شانطا یوهمات و وقف وع سا هل وعس یهدرات ندنناراب

Ela 
 وازجوهرومو قلدوانرا صوصانا لعوهدناتسکرت نکیا راردا تبحاصم

 کر



NE 

 هدهناب و یساقفرو هدهتسبرت یسودنک بویلوا دیفم هدهسیا شا نايغطو ۳
 مادعا هداروا هلکلردنوک هدارفلب ندنفرط ولا روا برا ||

 7 ۰ ردرلشم وا ۱
 ندا روهظ هدنس هبدالیم هنس یکی زو كي لاکو هعفد وب 8 0

 هکلب توسر و روتف هن رات رمغو تم زع یاب لراساب و یسهعف و وم اا ۳

 ۰ یهشآ ۰ ردشلوا بس هماعا هلا لرد یني راناصقنو اطخ

 هل رفس همسور هیلعتل ود هدنس هب رعش تار ) ۱۲۲۳ ) نعي هداننا لوا

 ندغیدل وا ىم اغ هت رابات وب رب هدنشاب كنابد هد هسا شثل و لوغشم |

 ندنفیدنلو ردتعم هنس هظفاح كنسالاوحو هاب جداشاب یبع للئلدهم و

 و ردنا ارح و وی اباب موفر ارب هچرک او رلیدهدیا مایق هنایصع رعور
 یک وا كنوامعش تو وط یوبع اا ساب ىلع هد هسا راشعا حورخ راعش مان

 ۰ ردشلا

 لهار ندعالسا لها ردیایلعتاشنا وژلما هندال وا كنقاطول رانف هکر دەدا زىناش

  TRYوب ان ی EE POT ETT SI ه دنس هب اچ هس ور رتعم هدي رانا ندنراناد ورو مور هدمدقا تو هب هنسک رخ
E E SR SEG TAD E SEE E 

 ج سس سس

 هسرول وا زکرفس هلبا ولهیسور دعباي زس هدنبعص یانا نادوپفرب نانلوپ
 هغمرشاش یز ردا مو ه ور ههل واهل راک یرلمور یرلهطا زک دقانوت

 قانمو دمعو قافتا نمهلج هنب رزوا كرانو و زردبا تیافکزب قحا

 عوجم نامز لواات یتیدلوا شا ربعضلاینام رب رقناورپ یب وید زب هرزوا
 هد هسا شلو عوفو نواه رفس تبویمع قوج ۰ ردشلوا رب> ررحخ

 یزح هدهناعما كفرط ضعب هرامور ندنکو دیا راکرد یسهباغ هسنارف

 راشمامهدبا راسنجا هنایغط راہظا رلمور هدنساننا رفسو ندنمیدلوا راکشا

eT eور وسوسه  rرس ی نو عصب میت  

 )۱۸۰۸( هرزوا یعبدنل وا نام هدنڪګ رات هداژ یاس س ۰ یا 2 یدبا

 سدع» قافنا كنا وروا لود صعب ه دن رهش جر هدن را هب د اليم دن )۳۹ و :

 كنابتسرخ ماوقا هلماب هدنرهدهاعم یراکدتا ریبعت ( نابلا تنس ) هنسانعم ||

a د 

AEG 

 هچرکاو ۰ یدیشاوا عباش یراقدلوا شا مالا یسهلج یتنیسپ مس

 باعا نالوا نابصع ۳ هد هاا لکد زوسر ج صم هدنفح لراناوي ۳

 ۳ ردشل وا باس رب هدون هننابغط رم ور هلکمروشود هما یا 1 3

 هدنسهرص یعباقو یسهنس یتلا زوتوا زویکیا كس وبشا هداز یاش هنو | 1
1 

۸ 

 یی هدرللجم ضعب هدنلخاد یکلاع هچگ مدقم ردق هنس یا زونه هکرد | 9
 ت ناما سم ل ا ا



 : ۱۹, 3 ر 4

 .یرلنو ايشا یاسر هجاا یدل بولوا مور قوچر هدنس هب رکسع
 هب ر روما كنههبسوژ ۰ یدرولی هدا بلج هندناح هروم هلا توعد

 ۱ ززو یلالتخا كنفرط هروم هسیا رعور نالوا مدس هدنس هب رګ و

 ۰ یدیاراکرد یراکج هلک هلالتخا عقوم بودرکس لاحرد
 قوزو هب هل هسیا یسهب رطسع هوق كجدا عفد یرنو كلود

 ۱ | تجاح هرارکت ۰ ردشفلوا نایب ارارک هدراوراقوب یرتقدلوا شملک هلاحر
 ۰ ردقو

 لاج ر هکردو ید یر ندنراج وص زاش وا وفع كاشاب ىلع یلنلدهب

 | ندنرکدمک .هنسیکح كلا هلسح قلوا كرر یمالسا لها كنغاصس

 a Ro OTST یک ده اس و هر ی دیس 2 SRE ی مو هو ترش ار ی ور سراب یون یار نیس ی ار O سا اسم كن هیمالسا هوق یهدیلاوح لوا ۰ یدتا ناشي رب یدک ود یدریق یرلهرابهب

xs Sat -ا 2  

 ۰ یدلوا تیس هنفعض

 ۱ یرافدل وا هدکنک وک هصبا هنن رت وف ردنا هنزاوم هلمجوو یثیا رامور

 ۷ نکیا رارظتنم هنلاوز كنا هللازارتحاو فوخ نداشاب ىلع یلنلد ها هدلاح

 | یدبیرکی زویکیا اشابیلو هداز یلتاد هبت هرزوا یغیدنلوا نایب هدرشام دلج
 ١ كناتولوا هک نیک ی وز 4هزوم نالوا یبصنم هدنلالخ یسهنس

 سو سوز تو جیمز ات

 شا هتل ودرد ندنغیدع وا هنسه داسف ضاغا رام ور هیس ون هدهروم

 || لها هبا لی وح هنفلفرمصت» هلاحرت یی رومأم كناشاب یو هن رزوا یرلغا

 1 ۰ یدلوا شلدبا ج ورت یراضغ لداسف
 ] ورتدننامز وزتپ لوب یراچ هیسور راکفا و ناک هنن هیبنجا ٽن واعم
 | میک ۰ ردشعا اطخ هعفد قوح هد هسا شعا ر هدشاهذا كل امور

 0 || ايشا نابلیا داشک ناصع ع ندرلملهرو»ء ا هنن رق الاب نو

 | راتکرح هدنلو تواقش تاب تاج هرکص ۰ یدبا زاشفل وا بیدأت ًابقاعتم

 ۱ 1 ۰ ردشلر دصاب هدنفرظ تدم زا هدهسدتا روهظ

 ا | فاضم هنخاجنس هلاحرت هروک هننایب كنب رایضعب ندنراخروم مور
 ۲ هدنس هیدالبم هنس ( ۱۷۹5 ) هنسک ماناغت ر ندنسیلاها یساضق نشیلو

 اعا ند فرط یرومج هسنارف هدنسه رع هنس ) ۲1۱ ( عل

 e هلبا لشن هسایصع تر. ھر e لب هاش وشت نانلوا هلبدع و



¥ ۱۲۵ ۲ 

 قلارار هرکص هدلاع یغردلوا هدکعا قود یراا هاب ر

 یی هقرف لوا هلبا راهلیسووب نکل ید شلاج د هلالخا ینیروما كرانا
 ۰ یدیا شقا هیبت رکسع روشحس یلیخ هرامور كر هیلو شوی ||
 اشا ىلع هدلاح ینیدلوا كمد یسهقرف تواقشر وشراق هتموکح راتفلیک |

 هدنهلع هدک رانا هرکص یدر وزو هرنآ قلارارب هاا ییبم 4 هعلاطم هره |

 تیعجر انهم هنکرح وشراف هرکح-هدلالتخنا شف و هنا و ۱ 6
 ۰ یدنا ایقشا 1

 ابهم رام ور را هیحات نالوا نابنس رخ به یسااها یکح هدام هدهروم |

 . یدیا یک یرکسع ]|
 ندنسیلاها اوت نالوا نابتسرخ فرص یسیلاها ید هدنفرط هیاب |[
 تانوداو هاب صوصلاییع ۰ یدنا ردتقم هحالس لاهعتسا یرایضع» ۱

 هک یسیلاها یسهیحان یلوس عقاو هدنسهرا یرلاضق هزورپ و جلع رامو |
 هدکلر هلی سیلاها قلماحو راردهشاطرب روشحس رونلوا رببعت تویلوس |

 رانا اشاب یلع تیابن ۰ رایدخا هراخم هبااشاب لع هس ردق و نوا
 هدنرزوا غاط عفت مو برص مان لیسوقاف عفاو هدهموفم ٌهیحان كردبا هبلغ أ

 یدلا هطابضنا تح یهیحانو هلیاا نا راهلق ددعتم هدنفارطاو هعلقر |

 هدن رلعق وم ممه را هیجان و توروتک مالسا لها قوحر ندشلوروفو |

 ۰ یدلیاناکساو لقن هنفرط هب ولوا د یغوجر كرات ويل وس یدتا ناکسا

 هروم ۰ یدارلشا رارف 4 هعبس ر ازج یسیلیخر كرات وبل وس هد هرص وا طةف ||

 ىلع ۰ یدیاراشم هبهعبس رازج هلبارارف رامور قوجرب ید ندنفرط |

 هشرارب ولر راتویلوس كرکوو رایلشلوروق لرک هرکص ندنمادعا كناشاپ ||
 ۰ ردرلشلیا تدوع ۱

 كنهسنارف یرفن كب ندنراپ رارف مور نالوا رکد هدننامز هتراباتوب |

 هند هریلکنا هعیس ریازج هدعب ۰ رایدبآ مرسم هدنسهب رکسع تءدخ 1

 هلتېج یرافدل وا شلراقبح نده رکسع تمدخ راب رارف و هرکص ندکدک 1

 راشعسیا هدعاسم ندنروطا ربعا هيسور هرزوا كعا ترحه هن راد هیسور

 هدعاسم هنن رلامدتسا ندنکیدلروک تاس یرالرا ندنراوج هروم هدهسیا

 درس ا هدکلرب هل رالایع و دالوا به رای رارفو یی هنعددغل وا

 نراس رنو هدنلزاتشا هوما يدنا رظتنا هتضرفا تفو هل



 هجرت كن رب هلجنا زا ۰ یدزردا مر هللا زوس رکج تاوصاوزوسو
 بوتلوا طبض غاط یدبو ۰ ردقجهلو لاعتشا لاتق ارح و ارب ) یعلطم

 یرلءارع ندغاط ید هکیدبا یلأم ( ردتجهلیق بولغم لیعما دالوا

 ٠ لیععا دالواو ةيلبلاو تافالا عيجج نم ىلاعت هلاهناص هیلعلا هننطلسلاراد
 وارق یا ) یدافم كس رکیدو ۰ ردمالسا لها یرادا رم ندمالسلا هیلع

 هکلدبا كنج هل وش هلربغ زکنطو نسرروط بولغم هل و نون راهور
 هدلرسع هلا رک ادعا مد ییناق لزکد ادحاو اا یشاب ندنآور نوخ ولازیات

 نالا هلوقمو و ۰ یدیا یلاثم نایذه لأم ( هلولوا یشاضم ربغ دعب اف
 ا او عونع هدنرلنب كفلب وس هدررب نانلوب ناسف انشا ناسل
 . ( فئاخ نالا ) ۰ یدیا عوبشلا یضمربغ وللثم یراهبدر

 وا تابسا نامه تورب و رارق هغلرا ندهیلعتلود رامور لصاما

 فو ببس هفشپ نددافعاو قولو لاصعحا هن رتوق هلبا لاا
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ERS2 یون و ی ایا رک خواه سم  

 یعنی
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 | كتلود توفو یدیارت كنوف یهدنرالا حد داقعاو ۰  یدیشمالاق

 ندنرلص وصح یس 7 هثاوک ندنوکآ كندا تنواعم ندحراخ هلا یصقانت

 ۲ ۰ یدبا ترابع

 ۱ ۲ یا ود یهاطر هرزوا یعیدنل وا ناب هدالابارز ۰ یا لب یراذوق اک

 ا تاایصهک قرەلوا مرسم ەدنسا قد زکدهرف كن هبس ور یاطرو هدن وام

 ْ یدآ راشم هلو راد یلیخ ید هدهب رک تراحت ۰ رابدبآ هدکعل ورلبا یتعص

 ا ىدا كرلنا یژک | كنب رایک راحت نکح ییغاصس هیلعتلود هدزکدقا هله
 || ۰ یدا راو راتوق یرلکج هل هدبا لابعتسا بالا یدل هدنرالا ید ارب

 | رکسع ولرب عونرپ هدنمان یلوتامرا هدننامز یراروطارېعا لوبناتسا که ل وش

 ۱ هراتفلبکو ردا تمدح A هلا سمات یرللوو هظفاح یرادس رد تول وا

 ۱ هدنل و قلدودیحو, رونلو هدنهبلع تموکح رلتفلبک ۰ یدناراردبک وشراق

 اقا یس هقرف یلوتامرا 2 دول ۰ ردکعد یراتتعج ابغا روشالوط

 1 لک شن هد را هقر 9 دوش دوخ ورندهب وا هسا راتفلیک ۰ یدیشش دا

 راتفلیک دوخاب و ییوتامرااب یزنکا كن رابراعیلاب ناتسناتو ۰ یدراردا

 انان و هلتهج و ۰ یدراردیا نامدا مر لسا لامعتسا قرەنلو هدنګا

 ۰ یداراو صاخا قوج كب ردتعم هحالس لاہعتسا هدنګا یساناعر

 هنف رط .قلدوانرا ی بودا رابتعا هنس هر یلوتامرا اشا ىلع یلالدهب

 نر



 كنابامرو راک رات راد هب رفدلوا تاذعو زع رایود ین 1

 رب چه هدرل بتکموب لصاخاو راهلاسرو باتک كجمدیا لالخا یناهذا |

 هدبنک وا یزروت دزونا یاتسلوا لیک قخ هنر غاسم كتلود |

 به ید یراتهمعل و ظعو لرابساناب هدرلاسیلک ۰ یدبا رولپ ردنوفوا

 « .یدا ترابع ندرزوس كجهروشود هلال او سیری
 ًارظن هنغجهلوا كعد هلخادم هبهبنید روما یرحت یلاوحا كراسلک ||

 كن راسنکم مور هینس تموکح مهد نوسنلوا رظن فرص ندنو

 هديا توا ۰ یدیم نههدا هدباعم یی رالودج سردو شدتفت ییلاوحا |

 ۰ یدبا كحهدبا ارجا هلا هطساو ه یو اما ۰ یدیلعاو یدرولپ

 بصوت رودر نامز وا و یدرازلیب یی راناسل كنرفو مور مالا لها

 یدرولیقاب هلب رظن زسنید هرلندیا عت یی رانا سل ینجا هلبو ندنغیدلوا |
 یدیا هدنرللا راولراسنف یسهیجراخ روما نالوا هەو كزا لا كلود ||"

 كرنا کرل یدرولک مزال كمردتا شیتفت هرانا عبطلاب ید یرامتکم

 مهد و ددعتم كن هسورح ثالاع رلمورو ۰ ريدا هدنګا لداسفو یغوج

 مور قوجرب بويعا تعانق هد هن راکدتا داشک راکم هل وا هدنرب

 ررریدتا عیانصو نونف لیصح هدارواو رارردنوک هناتسکنرف ین راک

 هدنرلهب رګ و هب رب تاب راح كنا وروا لود یرلیضمب ندرانو و یدیا
 هرکص ندکدنا تراهم بسک و تفلا هلا كنج لاوحا قرەنلو لعقلاب | |

 ۰ یدبا رارونلبق هداما همادضسا هداضتقا نحو هداعا هن راتکلم |

 هجاب وروا هلبا دیلقت هنن راوطا كرلناو تابسانم رشکت هلبا رولاب ورواو |

 نالوا راکر د: هد هیمکح مولع كراو و هدکلنا رانعاو ترهش تشک " ۱

 ۰ رایدنا هدکمههزان یی ر هعدق ترپش 1

 ینیرافدلوا هدکعا یوعد یی راتدو مد كنب رادادجاو ابا اب وک هقشب ندن و

 لاح یکسا كن راودنکو رشن هنحا ایاعر دارفا هلا داشنا رارعش رعشم

 یبهینایصع راکفا نوجا كنا مایق هنلیصحت رارکت هلبا ریکذت یني راتموکحو
 دیدشت یی راتوادعو ظبغ نالوا هدنفح مالسا لهاو ررردشلرپ هنب رانهذ

 نامزو راررب و تربغو تراسج هن راود-نک هللا صب رڪ هماقتا ذخاو

 ۰ یدبآ رارولوا دص زم هنصرف
 زاس بودیا مظن راتب و رابقرش ضعب هج راناسل رامور هکربد هداز یاش

9 
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 یو رەد هد وم نک هل راهور نالوا یه رج ندشناساا یہ

 دا e لاغتشا هليسهيعاد هس ۰ قرەلوا یرا ٹال دند 3

 ۱ ] ؛وروا یی را ا دوش یغیدلوا 1 ید 1 تذوق روهشم
 ۱ همکف اتلاف ورو قت کاش هم

 1 یدبا یراشتسم یتراظن هیجراخ كلود هیسور اب نسیدوبف وبشا
 | هبسور اب ر سدوہق هلغلوا هدنرزوا تالکو شاب یتراظن هبحراخو

 | لدصقم یراهب رت كلرمور اماد قرهلوا مدارب ریتعمكیو دودعم ندنرورتسام
 ۱ ۲ لنسوف اا رنو ۳ یدا یسیناعو ج ورم كاهش نالیدا
 ۱ ۱۸۱: وردک دشزوک یا لبوحو حالصا یتعفومو
 1 دروفلیک درول نامز ینیدنلو مطاح هدنسهرغلوق هلاب و هدنسهب دالیمهنس

 ۲ | یداحتا یان نایلوا سردنم یراثا نوت نوت زونه هلا یبابحا راسو

 زا هنما نونفو مولعو بهذمو ندو تاندمو ۰ یدیشغا دیدحن و ريم

 1 ندرامورا ۰ یدا هدکعا ادس راتسود ع نوا تیعجو یقرهلوا

 | رلتاد رومشم كب رایدلوا یه هیعج و ناسک یلیخ یا ندرلسبنحا هقشب

 ۲۱ سوم ولبف هد هنا یرازکم كلاثبشتو رایدلبا هناعآ بولوا تیعج لخاد
 1 یالوصح رنو ۰ ىدا دروفلک درول هدهفروق و ینا تبیج

 ۰ یدا یتارمكحاغا نالوا شمکید هدهناب و

 ۱ | هدهیسور صوصلنا ىلعو هدنفرطره كلاب روا یئداوح یلکشت كتیمجوب
 افتک | هلبا هبنلع تیعجر هلب وب یتالایخ كرامور عبطلاب زالوا رولوا عياش

 | ۰ رایدالشاب هغمانبا هنتسهیفخ تاب یراهمدق تموکح یانیحا بويعا

 أ ا 3 كنان و یتیمان كناب دونات نالوا یسر كنهددج تیعچو و

 ۳ قنات زمات هنغج هنلوا نیسحم ندنفرط تلود حاقر رکن و هبسور ها

 أ ا ب سدد واقو شعشاکو که دنرلبلق كناسک کا باهذو ۰ رایدلیادع هب وق

 ۱ | 1 ر كب هدنسودنک هلیسهسب الم یصعت هدهنبهذمو هند راکقا

 ۱ قرروا هنس همقیچ هلعف هل رلنایفل و هدناهذوب ندک و دنا

 وچ وج كب هغنارفالا لوک لو هدهددعتم مقاوم رامور هلتروصو هتشیا

 1 ام هو كرر ولا هد کم زاید روک دوخ وا رابتکم



 هب وا دیسورالاب هجوورپ هسا "رانا بولوا مور هرزوا تی ژکا یژهقلاط |
 ۰ ردشلک هنادیم رشت یفانم هنسهقدتل و كنهلمتلود ندن راقدل وا لئام

 هرزوا كمردتا ترڪ هن رابد هيسور تودرابا یرلمور ولهطاهدانلا لوا

 د لام تاب لباقم هب یعاسم نانلوا فرص ندنفرط یاس وانو هسور

 یرلنا وشراق هننافس هراس ماوقاو ربا هلماعم هلتع المو قفر هرول هطا

 یراق دن اللوق راول هطا وربند هتواو ۰ یدبا ردا رهظم هشاوف عاونا

 كو ندا تولوا دودح هج هلا سر یریاعتسا رادقم كنه راحت نافس

 محشیلوصا و اشاب نیسح اب رد نادوبف نکیا راکد نوذأم هنساشنا هنیفس
 یرلهطا اراساودهاوص و هجا صوصمنالع هننانو رازج هلکما

 هدنفرظتقو زاو هکلک بودیک هاب وروا هلا ككرادت رل هنسښس مسج یسایامر

 كنویلپا صوصخنایلع ۰ رایدالشاب هكا راسی و تورت بسک هلذعرس
 كب هلا هب رګ ترا «درلنامز یفنیدلوا ج مو حره كناب روا هلل رومظ
 علطم هدا ورواو دیلقت در هم رفا راوطاو قر هلتهج رهو هدافتسا قوج

 ییراکفا ید كن رب رشم هلارمشت هدن رلتکلع ییتسبرسراکفا یرلفدل وا

 . ریدر ل
 فرص هفراعو نو رشذ هدن راند دقدل وا نیخنز هلا ق رطو رلءهور

 كيالسو سوطاو رتکم وب هد هاب هدزفاس هدربمزا كلردبا یعایسم

 هدنلوصا اب وروا یني راقج وچو رل شعاب رادتکم كجوک هدرارب یک هنتاو

 ۰ رد راشعامادقا ههر

 ف همزال تاب سا ن وا قمیج ندنمکح كن هلع ود رامور a وش

 تعجام هتلودر لوي نوجا ریطخ مار هاب و هدردسیا هدقل طاح

 هزک رب یبهینایصع "هدوجوم طناسوو قد وشت یرزسنریغو كجهدبا
 هفزطره ردتتم  هکمکج غارب لالستخا هلا هعقو كوبر رار هاب طب رز
 شمروک موزا هندوجو كن هيلالتخا تیعجر مساو شلاص قادوب لاد

 كن رلیضعب ندرولراسف نالوا شعا رارف هن راد هسور ندنرافدلوا |

 یی رهاظدصتم كنيعجوب ۰ یدیا راشغا لیکشت تیعج رب هلبوا هلبتفرعم |

 یمالاتیفک و نیکست كناکد تک الف ۱ ۲
 یدیا ییلع یتالماعم هلتهح یعیدل وا

 ِ یدلدباه و الع سد یعمعلورسشن لو راعمو مواع ا وروا هدصعم وب هک

 ملعت اقبطت هنلوصا اب وروا كرامور هلبلج رم ندان وروا شاو شارو ۲
"۱1339 

 ستا

 ار



 س
 تست سس

 تب یی

 ۱ ا لا نالوا هدتبع ِر تر رظذ عطف ندلود دعب ا هةل وا رساک اہک

 | لیامتو راضحا ینایغط بابساو راشمر د سک هد رازوک اب وک یمالسا لها
 ا ره رج ردم رس وک

 هدهسدا راشلوا رکشهاوخ هنایصع د هدننامز هن رق رامور لدصاطا

 مولا یبع هل-تهج یراقدلوا شما الرضاح هلدتقو هریطخ صارب هلب و

 عیانصو فراعم رشذو راشم لا افتک | هلكت ردفوا بویم هدا مایق هنایصع

 یی هی هلک هلعف كن راروصت دیگدفل وا هلازا یلمح كربمور هللا

 ۱۳ ۲ نم هال بایسا لایبسا کی نسا یدآ رشاد

 ۲ راشعا تبشث هفراعمو نوف ین هلا ناماسو تور باسنک او نافس

 ۱ اهدا كانامر دارفا لاما يادوم هدنعاقجاو لوبصخ انتوا و
 1 مای | افا یارجا نامزوا مات دنفچ لوا نی سا كمر دشا

 E O مع طیور زور عهد

 | ۰ ردرلشمرب و رارق هرزوا كعا
eهددها یم نر # 2 همس ور ه دود و یم هده اعم  aتا  

 ۲ طباض هلا باج یرطور قوجرب ندنسایمر یر زکدقاو

 | کدزکد هرف بویمع قوچ كردبا كرادت یەک قوچ كب قرلوا رفنو
 ۲ 9 یدل وا ترابع ندامت مور یه رګ درک ایم ماد كنساک ود

 | اهد هرب یرکف كلتا درط نداب وروا یراولناعم كنول سو رو

 ۰ یدالشا دکعسا یراراکزور لاع# ی ید هدنرشاب لرامور ۰ ید و تو

 | جدا شاب نسح یزاغ ای رد نادوف نکس ندنسهطاصم هحرافو

 | یتسایاعر یرلهطا زک دقا هدهرص یکیدتا ےل ظل یسهب رګ “وف كن هبلعل ود

 ۱  یژکا كن  هشاط نونا یاغود ۰ یدلیا لاخدا lL یم هفاط 9

 ۱ هد یی رفدل وا كالام هب هام رم وبە هل ہتعنص كلیەک و هسدا راهور

 هلن قعاللوق هدنهبلع هبلعتل ود هد ورلدا یعصو و را شمار ا تقولوا

 لها هګراهم رک و هجددع لرک بویمک قوجو را ڈا ترغ هنلاڳا

 دن راد دل وا قح ەل را ندهءلعتل ود یہ هم راک دتا قوف هوس رایصهک مالسا

 ۰ ردشع رب هدنرانهذ یراکفا كیا هبلغ ارح

 لنساع ود دس ور یمدرد هرف و كن و امه یا ود خو لصاشا

 ¥ یراهشاط #
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 || هیلیامورو رایدراهش ندنراقدم هنلوا بیدأتو عفد هدنرلکدتا ریقحتو برض |
 هفاراو ضع ته و اعل یتایصفو یرف یرفداغوا هدهار یانا تبوقبج |

 ةفاک ۰ رلیدر و ترفنو تشهد هابامر 0 لسم هلا كرداامد

 رانا اس. ۰ رلیدوفوا تنعل هرارشا ندا تک رج هنمان رکسع هل وا لاها

 یدراردنا مد هنّ رفظم كن هبمالسا تلود هن بوم وا ىم ر هعشب نوڪ ا ۰

 ۱ سس

 ول هیسور بقعرد بويارا اجرب هقشب نوجما یراودنک عبطلاب هسیا راهور
 زسنعاطاهلب واو ( لیع لیقاک سنا ىلا سنا ) ۰ یدناراشعا لمم هنفرط

 هجران روکذم رفس ندنفیدلوا نکم كلروک شارب هلرکسع سهطباض و

 ۲ رک شم رعود ریفطا جاتا یهدهاعم ر مضم تنا یک یسهطاصم

 | منر كننادناموق یساعود هیسور نالک هزکدقا ندقطلاب رح هدنسانآ

 یتح تورسوک ليم هنفرط ول هي سور یمااعر رهطاو هروم هلتراشا

 یی هبنات و یایعشا ماطر در دیش یلاثماو معزو هنادهرفو ابن یلهروم

 رشعا مایف هنایصع هلا داشک یی رهردناب هیسور بونالپ وط هن راشاب
 یڑک | كنايمشاو دک دنا .تقرافع ندفرط لوا اغود نکل ۰ یدیا

 ۱ 5 ردد هب

 یسیضعب ردناینسرخ یسیلاها عبر اب رت كنیلعتلود هکربد هداز یناش

 ذه هلماععو ترطضم هلا لصحم ضعب ةمدخ ردکتو لذارا "یدعت

 دنر نص ر ره هكا ذا یرانسا هددلوا تئاخ جد ندارک یسر

 | ءادعاو بلاح عبطلاب یتایفیک هلوقمو ید لطاب بصعت و بلاط ناص

 7 | امدقم نیعلوا تقرم هنیلح تلوپس تروص هن وک وب هسلا هيتس تئنطاس

 3 ۱ | ناتسجرک هدنسهنس ( ۲ ( و یانامر عاطهرف ۵ دنس هنس ) ۱۷۷ )

 / | لاغر ترص هدقبسسا رود و یمایاعر هروم هدنخرات ( ۸۵ ) و یمایاعر |
٤ 

 راسو نایهر صمد یرخا دعب هاد حا و ندنف رط اب وروا لام اعیج

 ۱ هبسور رلبلهرو» یحو نا رع يدا كراس هلل رهط ساو ناسف 1

 ۱ تواحر هد هال ت در ج نکیا ا نام ءا نالعا هل داش 5 یرلفا رب ۱

 را قرهلوا رهاظ هعاسمو رج تروص صحعب یشات ندرگکاسع 1

 روط هلماعم زرط لدن هدندشتو کا

 هلا هیفخ تاداسف هن راک ر خا هق شب ندقدلوا راد ه هنالفاتم

 ه رکسع توق یرادعقو یل ( ۲۳ ) و ( ۱۲۲۲ ) نالوا رادد |ا



 | كمر و توق هیعوتو تیمبات ٌهطبار هلهجووب و قمردنصیا هب هکاح
 یرا هحاسم و اطخ نالوا امور دانو كرغالسا نکیا تموکح تمذ بترتم

 ۰ ردنکد راکنا لباق

 فونص هلغلزو یس هیکلمو هب رکسع تاماظن كن دلم ود یرلهرکص یکیدلاق

 كعرش ماکحو ۰ یدلوا ردنا اذاو روج ه هع هراس روا هب رکسع

 اکوب اکو ہیلع بصانم قرهبزو یتاماظن حد كن هيلع قرط نالوایجرخم
 ۰ یدلاق لمه و روع# یمهارما قح قاقحا هلغلوا لها ان راتاو لک ام

 فراعمو مولع هدنکا مالسا لها هدر و ۰ یدلک ترف هب هعبت موج هلتهج وب

 هب ریقم تاریبعت هدنفح رانایت رخ رهشلهدانز بصعت دنا یندنو صقانت

 هدنرينهذ كرامور كرهلک نارک هنن راودنک ندنفیدالخاب هفغل وا لامعتسا

 ۰ یدلو قرتو دا هنوک ندنوک یراکفا قلرا ندهنس ثءوکح

 سقدوتروآ ردنا هلیسو یهذم داحا وزپ لوي روهشم یراح سوز

 یعاسم فرص هلالخا یناهذا كنهلعلود یایامر نانلو هدنبهذم

 بسک عبطلاب هیعادو هلفلوا بولغم هدنسهراحت تورپ هدهسیا شالا

 یتسپرس یادوسنالوا شمریک هنرانهذ كرامور هیفام عم ۰ ردشلنا رخأت

 زود هل زت وربدرانامز یلیخ هسیا ینوق كن هیلعالود ۰ یدیشمالوا لئاز

 یناصیصخل راقاج وا راسو كنغاجوا یرچکیو كنب راکو لب یراوس بوتوط

 قوبیعسج راوی“ هب رکسع فونص بول وا لک اهاکو باکو ش راراعت و تمامزو

 | ندراقز هراس فانصا و لاجو لاج هدلوناتسا هجاطایدل لر هلک هلاحرب

 | هحالس لامعتسا ید هدرلهرمشط ۰ یدلوا رولیدبا قوس هرفس بونالپوط

 نیم ید هرانا توت الب وط یهو کد رحم ر ناسلوا فولأم

 ۱ تلیهر مظتنم و بت ولام هحالس لاسعا هسا دم ۰ یدرولبد

 زا نورد نوسروط هل وش رایت )اپ ظذ هنعلناشب رب و ا تنه ردکمد

 ۲ | قسە رکسع موق كنديلعلود هلس تاغبو تاصع ندبا روهظ هدنکلم

 ا ۰ ۍدا راشهردسک هنرازوک

 | | هب ول همس ور هدنس هنس ) 1A۲ ( هدلاح یتددلوا شک هب هب مه و لاح

 ۷ | یلدارا یربع ےک نکیا راقیچ ندلوبناتسا نوباه یودرا هلن وا برح نالعا
 1 رەد رواهرب ردرواک هدرلنوب یاباعر راذکحارخ یراکداک تسار هدرافاقز

 < برض #
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 د دارطتسا دا

 كنها دعب رطد هده دا شازاب هع سوش مو۴ صل ود هر تل یلبخ

 لراراغلب هدیلیا مور هدب رقدمع تح ۰ ردشلديک هرزوا یسهذ* لوصا

 ۰ مهلکهددص هن زی ۰ ردشمامهنلوا قب رفت ندرلمور یسوفن

 یتیدل وا نیما ندنس هنا خت رطب مور هل راناجرت نوامه ناو د لام باب

 ۰ یدزلیا ددرت ال صا هدح ور ین راءدتساو راطخا والثموا هلدهح

 قرفلوا هدو و هاکو نوامه ناود ناجرت هاک هسلا رایت السا

 اهد هدلاح یراک داک هلوا قرغتسم هنن راتاتنعو فط) هڪ و كن هبلعن) ود

 یداسفو هدف باسا هللا طبر هزک شوا یرا- ود و روا به تقولوا

 ناود هددم تدم یرلد رکص 6رابشعا هدنسهدساف تدن كلا راضحها

 نالو هدنردمص تی رومآم یفلهدو و قالفاو یاسر نوت
 ماود هدشایخ قیرط جد یتنالسسا یطنطسق هلا یر

 هیلعلود هلشحص ندرت رودفم راهورو ندنسهرادا ءوس كن هیلعلل ود و

 وال واشح ۰ ردردلیا مادقا هباج ین راتفد رظن كناب وروآ لود هدنفح

 یچارخا ندنسهعطق یلیا مور كمالسا لها یرایضعب ندمور دیدانص

 هل هلاصحسا نسهیلعغ تنواعم كن راتلود هسنارفو هبسور نوحا
 دن رالیا عاشا هدتفو داسفر كرامور لع ءان ردرلشمهلابج بوشیلاح

 ۰ شما تقر ی رلنم شد هملعتل ود تقول وا اهد

 هننایانعو فاطلا عاوئاو هنیداقاو تینا ردقوا كنهيلعتلود راولرانف

 هدنلو تم نارفکو یرلغا لامعتسا ءوس یتینما دن مو نکیشلوا رهظم
 كنهشاطرب یدا لکد یش روشبفاب هتنناسنا یس ضوط یرقلراکتایخ ردقوب

 ۰ یدیشمامل وا ربقحت و لالخا هنرمو یراعشو ناش كتبناسنا هدنحا

 ردقولخرب صب رح تاغ قوب تیاهن هنلاما رانوب هجقدلو ناسنا هسقوب
 ۰ ىدا ندهیعیبط لاوحا قفل راوزراو لما ولرد ید هدرامور
 یرافدلواوریا ندهک اح تلم هحایداوتاداعو هحناسا وندرامور هکو بلاح

 لهاو ۰ یدرراشاب هدلاعر صوصخح هن راودنک هدهماقک كالاع هلتهج

 ید هدرارب یرفدلوا ثالهبلغ ۰ یدرارروط یک رفاسم هدنچشا مالسا

 یتناسل تموکح هب هع هلرلباب ۰  یدرارافاب هل رظن هناکب همالسا لها |
 تلمو قمردشلا هب هیمالسا هنسح تاداعو هناقع تاسدا یراناو كعرک وا



 قلوا ناتسکنسو برصو ۰ یدر هنرب یثراو اب ژثکا هسلوا توف
 ا هو نم ر دهی یالوا نک اس هتسک ندمالنا لهاو

 ندنرلګا طقف ۰ یدبا لقتسم هدنسهیحات ودنک ناتق ره بویغ وا هماقا

 هيام راسدبر هرکص ۰ یدرولوا سار هلییاتثا كنب رارکید ی رب

 3 | هام هدعب یدلوا رولیدا تبصذ ندنفرط رااشاب نادوبف هلیاودع یعوبشاب

 ۰ یدلید یکی
 ندراسنانو هحصاسلو هست یسیلاسها نادغب و قالفا یتعب رلحالوا

 تا سم سس س سس یک ےن ےک ےک ا کک و ی چ ا ت
 یب راروا یقلود ههور هچرکحا بولوا موفرب_هعشب ندرول همورو
 ۱ یرفدلوا شطا هباقا ررومآم زار هدنزرط را باعصا هللا طبض ید
 ۲ یالوطندو یتحو شعالیسشا ندرلولهسور یخد راحالوا هل نهج
 ۲ رشماعثرات هرلولهمور ردق راینانوب رانا نکل یدنا شاید ینامور هرانا
 1 سقدوت روا هد هسا راک نفی مور راحالوا هلتهجو ۰ ىدا

 ٠ | ىسەبامورتساب ر كنسهلاضرطو مور هلتهح یرافدنلو هدنبهذم

 ۱ راه ناود رغ ارغلهدو و الاب جور هغی ندراقدلوا هدنتخف
 ۱ | ۰ یدیشلوایک یمهناکلام كراولرانف د نتكلم هلیبسح قتلوا یقلناجیرت
 ۲ | هدیلیا مور بولوا هدرهناتلرطب یموفت رفد كلرانایتسرخ تقولواو

 ۲ یخدراحالوا نانلو قرفتعو رشتنم هدنرلفرط ربشیکی و هاب صوصلنایعو
 | ۰ رلیدبا لخاد هتسوفن رفد كرامور هلتهج یرلفداوا سفدوتروا

 1 هلا هسدالموب راو یمان یئامورو یتلقشالب ولهمور هدراحالوا هک هد
 9 لنده ا رصو ءرولغاطهرف اب تولوا لخاد ةتسوفن رفد كاموو
 ۱ | درج هدلاح یغیدلوا یراتبسانم چیه هرمور بولوا ندنموق والزیا رانا

 | لاخدا هلی رفد یساضدرطب مور یسهلجن هل-تهج یربفدلوا سدوروا

 ۰. ردراشفلت
 1 كن , را هفن اط واز او راغلب نانلو هدنسهعطق یلیامور وریندهن وا هک هل وش

 | یماعدنسا تاسنقب رطپ مور نکیا یرادقب رطب یرخواو كیا یعجرم
 000 ) یریفو ىس كانال یاو
 راسقدوتروا هلماب نالوا عبات هرانا قرهنلوا اغلا قلق رطپ یکیاوب
 ید هلتهجو و شغلوا طب ر هنسهیاحور هرادا كنق راد د مور لوباتسا

 ۰ رد شغلت حیسوت یدوش اد كنس هنا رطب مود لوساتسا

 ¥ دا رطتسا ۷



 یعسر قی رار لصوم ا نوا یا و یر ا ۱
 هطزوک ی نال یرلهک نالوا هدازاصا کوش ۰ دما ۱

 هلا مادتخسا هدنرالث ودنکو راردبا لیصحم یی رتناسل اب ورواو رارونرکوا ا

 ولرانف تشل ٠ یدا رارول وا هدو و ندنآ و نوامه ناود ناجرت ندناو ۱ ۱

 ۰ ردرلن و نم ید |"

 یشبا زانو موم لا كل ود اما یدرارول وا زد یوم عفانم دام درصد

 رز ۰ یدبا هدنلا را ول رانف ارے یسهرادا یسهبحراخ روما ید )0

 بولوا قم هاتک تسایر یراظن هیجراخ روما هلآ نوامه ناود ۱
 نوام ناود هبحراخ روماو هکلسکلکب راشدا نالوا فا هلو امش ناود

 ماما هسیا مالسا لها یسهنکس یرهیصوصخ "هرادا لرلهیحانو هب رقو |

 لرلنایتسرخ و ۰ ىدا لوح هرلیشاب هج وقو ساباب هسیا نایتسرخو هراراتحو |
 هلا هيص وتو ضیع هلام باب ندنفرط راها رطد یرا شنا قوجك ٣

 لراشانادوبت یراهطا زکدقا هقشب ندنو ۰ یدرونلوا لیهستو عو |
 ا رد نالوا ندرولرانف ید هنارحا هطساو تولوا هدنراظن تک ۱

 ندینانوب اون نالوا نابت سرخ فرص یسیلاهاو ۰ یدیا یاجرت |
 توالوا رهظم هنادعابسم ضعب یک قلوا ع وطقم قرار ر و یرابضعب ۳

 ۰ یدشلک ود هنن زرط هر اچ عولر هس تم واال هدرانوب ۱

 ید یمدعطق ( هنراپسا ) هینام كنسهرب زج ےن هروم صوصخ|یلع
 وکر ور عوطقم ههناسر یونس قرهوا طوب مم هنغلنادوبف برد |

 هدناک مان عماوجا 2 همن دح یتیدل وا ش هادا ااو مده یاسلک وا ہلکا | /

 ۰ یدبآ دارا هنفلناجر

 هدلاح یتیدل وا تراسبع ندش ورغ كم ترد امدقم هدون ۰ یدررب 9 7 ۱

 گی لصالاق دام و ۰ ردشفل وا غالبا ردق هشورف كسشد نوا ارخوم ||

 یر ندرلن و ۰ وااو قانات 9 نوا هرکص نکیا مس هم هغلناتبق |

 دک ۱ ۳ 7

 روهظ هس رح تالا قوحر هدک دشا و بوصاب ۲ . رزوا تاش ||

 راهور هدنڪګا مرلسا لها نامزوا هام ۳۳ ردروک ذم هبسانلاپ

 : یدیا زاقروق e هلدهج یرافدلوا و زسلوفو 2

 ییاجر ا رد یعد هناسرت هناشاود هدع) و یمادعتک وبفو بت اکا

 هاتهج وب رانا هلغغلوب هدندب ككرلبنمرا ةفاك یم هلام روما رولا

 ی



 | هلا نييعت هلهجو قیاس روا ها لب راسو لیکشن یف

 | رارب هلتاعر هرارتسانمو اسیلکو ۰ یدلبف یعوع عجرم هرانایتسرخ
 1 تازاشا یلیخر روطسم هدنسلام نامرف قله رطب و تادعاسم قوج كب

 ] هشد روما كناامر تمذ لها هصساضتفا هیمالسا تعا رشو ۰ یدر و

 ۱ تد هدنرهراس تاصوصخ یک یغيدلوا زا هلخادم هن رهبنهذمو
 1 هدن را هبه ذم روما رم ور نده هتل وا ا رحا هب رب *وا مار هن وکر

 1 رس دازآ ند هبه ذم E E یرلکدروک ن درا الو رهظم هب هلماک تب ر

 ۱ ۰ رایدلاق تسد رس جد هح رتدامو ناسل هقشب ندنراودل وا

 ۳ تلادع بولوا قفاون ههیالسا ترش یآارجاوب كف ترضح
 ا یفر هدانز نسو هدننح هم وکح تلعر ید ههیناساو تاناقحو

 | یی ردق كنادعاسمو خد رانلوا یناصناو لتع ندرمور ۰. یدزام هلی

 | هبنرموب ندرایتال رخاو لوا اربز ۰ یدراردیا افیا ییرکشو رارولپ
 | «ورک عب ( هژرلیق ) ارز ۰ یدرازامهلواو رایدلوا رهظم هب هدعاسم
 ا هترابهذمو نیآ ودنک یی دموکح تلم هلا تعنام هنادعاسم ولردوا نابهر

 ۳ هلهجولوا كحناف ۰ رزامروط ورک ندنبشت هب همزال بابسا نوختا بلق
 | هدنبهذب سهدوتروا یسیلاها ءا یی ورشم 0 یتییدل وا شلنا داكا

 1 ۰ ردشلوا ببس هنه* هلوهسلاب كکلاع قوچرب نانلو
 ۱ | البئسا ید رافرط هر وم را واکدن و نالو هدنبه دم كل وتاق قلارار و

 1 هن رافدل وا ا ندەلخادم هش را هبیهذم روما رام ور ید هدن راک دتا

 ۱ أ یراددل وا مبا یھ ذم یسلاھا هدک دتا چ یە رو٥ شاپ ىلع دهس یه

 | ا ندنرلخا دم ول ردوا قرهلوا,لخاد 1 تا د یسهن اب رطد لوساتسا

 ۳ ۰ یدیا رشلوا رکشتحو نونعو راشلتروق
 ۱ راد ا رط) ہک دک هللا 4-.لع)ل ود ی ردي هیانو دالب هلهحوو

 ۱ رخآ و لوا هدنا نداهر تعاجب هبقام 2 ۰ ردشلوت توس و جد یذوفن

 یدا کد فسا ییاصعا هدساف راکفا

 هن راصح قاوق لیا مور هحمدقا ندنهف كنهروح اشا ىلع دیهش یتح
  ضمب ییساسسدلک مور مان سولوموروام نالوا یم قاب تعا مراب

 € تاب



 هدنربلقهلرمور نالوا موکحو بولقم هدکدنا مق لوتناتسا یرترضح |
 ار ز ۰ یداییسطقاوا قاب یسوزرا لالقتسا "هداما هلبارادتفا یسک هدعب

 كن رروطاریعا قرش قحا هعو رشم تموکح هح راداقتعا ودنک ||

 یدراراقاب هل رظن مک هنتهوکح كتلمر هقشب هلغلوا ترابع ندنتموکح

 رکشتهلبا تادعاسم عاونا و تافتلا راثآ یرلکدروک ندنراترمضح حاف طعف

 حاضیا ۰ رایدتا نایصع رایدشود هلالقتسا ةيعاد هرکص ۰ رایدل وا لس و

 مز و ق ږغ كرلکنرف ۰ لهدا ثح ندنابلوا كرانو زار نوا هدام

 رول همور نکیا شوط اند یترهش هلبتقو كنموق زول ۲
 بوشی راق هرلنا رنانوب و رلیدلوا یلوتسم ی هینانوب دالب هلماب هلا روهظ |[

 ۰ ریدلا یتمان مور

 یدتا نالعا یتی وسیع هدارو و ذاا تخیاب و ان یلواتسا نیطنطسف |

 یک یغیدلوا معلم روسف ییاوید دق رش و هس ض یلود همور تویمک قوح 1

 بض هلا قي رفت هبهذم یکیاود سفدوترواو كیلوتاق ید یسلاها

 نالوا ددج تحاب هنساسیلک قرشو همور نالوا ےدق تا ا 1

 راسفدوترواو یاابمر رلکیلوتاق هحهذمو ۰ یدلوا زکرم لآ

 ندنامز كنىطنط قو ۰ رایدلیا ذاا یموع سر یی رطب لویناتسا

 ناسل یئاسل نال هدلوسناتسا هنس ردقو زویکیا ردق هشامز كسونابنتسوژ

 ن هیج یراکداکه دا ماکت هحان وب به یلاها هدهسلا شاوا یر

 ةلاحا قرول زو هتفر هنفر ناسلو طغفو لمعتسم یال نانو ځد ها ود

 ۰ ردشلوا بلقم هنناسل مور نانلوا لامعتسا هذه

 دعا و فرح هدنبهذم سقدوتروا هدک دانند مورارظن هب هح ورشم تامدقم

 بلص لها ۰ رولوا كعد هیت ربا دانسا هنموق زونلا سو رب
 یرفدنل و هدنبهذم كيلوتاف بودا طض یلویاتسا قلارارب راندنال هدنرلنامز

 یراروطاریعا لوبناتسا ۰ رلیدلیا ترافح یلبخ هنساسیاک قرش هلدهج

 ریدلا یلومناتسا رارکت بولک هرکص هلباتماقا هدبلوطانا را هنسهصا ینادناخ

 ندنسادوس كا لاخداهن رابهذم ودنک یرامور راکیل واف ید هرکص ندنآ

 رفتم ندرلکلوتاق هداز ندمرلسا لها ها رامور ۰ راددلوا عراف

 ۰ رايد ا بذتحو

 لونا شا یراترضح یا ناح دمع ناطلس نکیا هدزک مو لاح کک

 و



 ۱۱۱۱ کت E وا مدت بیا هنریضمیم
 ۰ ردح ردنم هدنخ رات هداز یاش ینیدلوا شاک

 هلغلوا حردنم هحئازرب هدنح رات هداز یناش هدماقمو
 ۷ ) هدر ز یتروص

 ۳ ۱ ۱ ۰ رونلوا هوالع هلیغر
 | یرصکب نالوا لسا یی رط هب هناشکر س تکرح هدالوالا یداج لالخ
 | ندولب رص یحابعر هدنسوق نادنز لاج حجاقرب ندفاذصا شغل وا دیق هنفنص

 ا دا هککود ىا هلکعا تنام دوا بویتسبا قلا ابع ابضق
 ۳ رب نا رام نصاب یدضت هبفد یرانآ بوک یرادفوج انا

 هدرا وج واالیدبت یساغا یرهکی کم > راشعا حرج هلا قاچ یی رپ ندرارفن

 | سهلجو شەروا هلبا زوپ وط ینسیکیا ندرلنا بوشیتب بقعردو شعا
 ۱  بوریدغوب ا ا ا ا هاش هه یک رام شروط

 ۱ E هزکد یني رادسج
 | همالرضاح هناودو كعا هدنرا لشو راد ر ےک اه یناود هف ولع

 ۱ ۰ یدیایرلع دق داتعم كيك هراهلشف قرهنا رلهرعل هناتسو هن اریلد هلب رییعت

 ۴ دام ید یا تاسو كنف اعا یسدصک .ناود ورتدهننس نوا
 | ناوند هلتهج یرلقدلوا دونشوخان ندنساغا یرهکی هدانا و ۰ یدلوا
 ؛دداتعم یسهصک یلاص درد یجرکی كنالوالا یداج نالوا یسهصک

 ون اتساو راشم ا هحابطو كنفت ندلا كي هد هقیقد رهو هداب ز تاق تاق

 ۱ ۰ ردراشغا رازبب هداعلاقوف یتسیلاها
 اسا هراناو هدلاح و راب رهکی قحهلوا یرکسع یک ر كنهیلعتلود هتشیا

 لساف ضارغا یدنفا تلاحنالا هنیدادیتسا دب یتلود روما مامز هلبا

 اندر نکیا هدلالتخاو شاسشنغا لاح یرکآ وباع تلاعو ءدلافتشا

 نایصع هددینس رګ رازج رک او هدنراوجو هرومو نادغب و قالفا هر
 ۳ ٠ ردشلیا روضح» هداعلاقوف لود هلا روهظ

 ۳ كن ه-ءف و و ۰ ردهیلالتخا هعفو و هتشلا یراکدید ترف مور

 سد ییتسهمدقتم تابسا یا هجو ر هدرا لوا نوا هفت یک یکرک

 او
 ۹ هلساسنم تامدقم نالوا منم یتنایصع كرلمور ۷

 نام نایاب اوا ۰ ردارحامر یکسال یرلغتلب هنایضع امور

 # یرترضح #



 { Nا 9

 بوبا لوق هد هد دتشلا كعا هلک ا وبن روک وس

 | هدعماح یهدنس هعلق هیاب ۰ یدلیا سافنا لیبکت نکیا هدوناحسح

 ۰۰ ردحردنم ود ( ردنوفدم ۱

 اشاب ىلع هدنفح اشاب ممهارا كنهداز یاش ارظن هبهحورشم تاقیتحم |ا

 یییدل وا یینبم هب هح ريغ تاعوعس صعب یسد یدنلوا مادعا ندنفرط |

 ۰ ردشعا نیم |
 دک ه3 رفتم 3%

 یسیلاوهرومو کر یناح هاب ییلابا ییا حور هدالوالا یداج لال

 فرصت یراتاصس هلاوقو كيالس یتلابا هرومو هاش دیشروخ نالوا

 لبا مور اقناس یراذاعنس هلاوفو كيالسو هانا دك ك
 .یدنلوا هیحوت هباشاب نیسح ییغوا سواوف یسلاو |

 كی یکیا اشاب ثالام ینرصتم بوکسا هنتیعم اشاب دیشروخ هداناو و |

 فرصتم نی رزرپ واشاب نیسح ییهیارواو كعا قوس رکسع هدا |

 كب نیدلا فیس هداذ اشاب ینطصم یسلوتم هوقا و اشاب دو |

 هرزوا كل سفنلاب هلر یقاک رادقم اشا ناعنک قرص نیک هفودو ۱

 رارشابم صوص نوعا ق وسو كی رګ ندنرارب یرانو بولوا روما
 یدنلبق مانعا 1

 یسلوا راجود هنالکشمو تبوعص هنوک ندنوکو یسمازوا ا 1
 توادع و تباقر هدا 5 و اتو ارزو یهدنسودرا بنات درج |

 یدبآ شع وفوط هداب زكي هس دنقا نیل افت هدام ون و شک وا لج هنعوقو ۱

 هدب ۷ رشابمر زاذک راک روم یتاکشو مس هنس ود را هیات هیلع ءا

 اےک راندا تک <> نسحو تا زاح أ دن دش دل ران دبا رصدت و تواخر

 هس *هدارا هدنوح را مومن هلق ال هنس هلو ی راکحهروک تاذاکم

 تولواندن رلمدا یدنفا ا هرك اذلا یدل هدن روشم سلاح هژغغ وا رادصا ۰

 تام الاب اما قطصم هدهد نانلوا هيج و یسهبنر قلیشاب جومق هنسهدهع أ

 هردص یدلیا تدوع هتدامعسرد هدانا و ۰ یدیشلردنوک هفرطلوا |
 یعیدل وا ندن راعدا یدنفا ی هد هسدآ یدمهروتک باوج كحهر وافش ]ا

 ندن رفرط نایعاو فارشاو نا رب ربم و ارزو هدرار ییددراو هلغل وا مولعم زا

a 3 



 دن و ردیدیفح كناشا ىلع ندنتهج ردب و كنا ندنتهج
 | ريف عوععم تاذلاب ندنناسل كلا ردشلوا رم كدهتفو نیم بولوا

 | هی رار هلا اشا ناعلس ندلنآ ربمریم یلغوا اشا مرا هروک هنغیدلوا

 | || لجا هدلاحیغنیدلوا بیرف هناسکس یتساشاب میهاربا ہدنرورم هام دنچ
 ۱ بوقیج ندسبح هرکص اشاب نایلس للغواو ۰ ردشلبا تافو هلیدوعوم

 ] یبع هکیدبشغا هاج نوکر اشاب لیعاعسا هب ۰ ردشغلوا مادا
 ٩ ناسا كنسودنک یدردنوک رخت هباشاب میهاربا ھل نکیا روصح اشاب

 أ بودیکه ناب گكناشاب ےھارا یدتادعو یردنوک هب ود را تور و یترازو

 13 ا یابد هرکرب ن هدلاح وب یدک لب ردق و ۱ هدیگیدتا هدافا ری

 || هاشاب یلع مسقیچ هبوراشیط یدعش مدنازاق یترخا هکمراموا مدتبا باغ

 ا ند ازافوش بودا لاغت شاه روما ایډ هش رارر و تصم کن اعغعر

 || ندارو قترا مزب قو تجاح هرنو هرکصندع مرولوا شا بثاغ

 || هنو یدتسیا كعشروک هلکنا اشا ىلع هدمب ۰ یدید ( راتبح نمول وا

 | كعنروک ) بوبا لوبةید ینا م دتا هدافا بودیک یدردنوک رخ هل

 | ندزسوا ) ید ن هلکعد (منجهناتوا ندنا نب قجهناتوا ندنوا مزال

 ۱۱ هلا هدغ هکلب ) هدمیدد ( زکسفج هناتوا هی ندنا ماما نوسناتوا
 ۲ هد ردشلک هع رطاخ ود عهدنا هل و هباشاب یلع هدن هسیا رک تصرف

 ۰ یهتا ۰ یدید ( مروناتوا ندمایلوخوب
 | هلبتقو یکییدلدیشیا ندنسودنک یسهیهافش تادافاو كناشاب لیعاعسا

 || ندن ادناخاشاب ىلع هدعب ۰ یدنلوا دف هارو هلع شدوا طض

 | كناشاب لیعاعسا ید رلنا راسفتسالا یدل ندناوذ ضعب رکید نالوا

 ۳ ۰ رلیدتا قیدصت یتتادافا
 | نکا روصحو هدننمدخ اشاب یلع بولوا ندنریالاربم زسنارف هقشب ندنوب

 ۱ 1 ۰ د هلاسر یییدل وا شەزاب ناد نالند ر وصنم مهارت و نانلوب هدناب

 ۱ 2و تودنآ در ند وند یوزرا ولردره هدنسا وزرا تدم اشا مارا (

 نالوا یرلتبلک كناشاب ىلع هرص هراو یدزاعشراق هشبا ر هدلاحیعیدل وا
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E ۹: 

 زد هویج ها

 هدنآر یسشلوا هاه بابا دعای اه تدر بک لا
 هرنلوا ثعاب ههماکنهو بولو تصرف یارادفرط یدنفا یناح نانلو

 ریمرپ هسا كب ن دناعلانت ز ۰ رایدلوا ردنا مانشدو حدفو ناسل "هلاطا

 ريخ ندشاوحا قیاقح كن راج هرومو هسناب وریظن فوسلیف
 ارظن هتاراماو تامدقم ضعب تویلوا سقم هراداسف هفشب صوصخ و و

 هدلاح یغنیدلوا ریکل د هللا لالدتسا یتکجهلب هلوا متم یب هیځ و یایاضق

 زار و ءا یدلوا لو رم ارا هابسوکتنک نالوا د کک

 نب زا رم كرما رع ( عارصم ) راکرخا بولوا رای و جولفم تقو
 رارتلاراد مرع ینوک یصچوانوا كنالوالا یداج هلیسهممز ( یناکدنز

 فشک وبا یتکحهلمهدنا حاستا یرلن كشدا ندلاوحا شور ۰ یدلیا

 ۰ یدیشمسوک زو رللالتخا هدهرومو هدقالفا هدننافو یان كنا هک شبا

 هنکجهدا هنهادم هیدنفا تلاح هد ونشود هطحوا اهدیو کشک

 نالوا هدنفح یلنلدد كنسودنک طقف ۰ یدسلو هدنلوف یدنفا بناح

 تریصب "هدرب 4 ودنک هد رها "یداب یابقاو ذوف كندنفا تلاحو یاعفنا

 لاقتا هلاح تعیثح هلا ه وف تاراما نالوا اغور یب رد تیامغو شلوا

 فطع هناراماو لئالد هصو هکیعده هیدنفا تلاح ۰ ردشلب هدا

 ٠ ىدا راکفا مهو تفلا مرک هلبا راولراتفالاح بوغا رظب

 ددی هدازیح نالوا ف ورغم الا تالق رازه نر ا ۲
 ۰ ردا تافو یاوک یلاص یعدرد یمرکی كنالوالا یداج د یدنفا

 هدنسح ورد هدیدع تدم اشا ىلع هدانناوب هکر د هدنګ رات هداز یاش

 رفا و بودروتک هاب نوک رب ییاشاب مهار ا قداس و شصت هب ول وا نالوا

 بودا مادعاو لف بععردو ماعا دن هش هرض ندکدلیا تعع

 دالوا لاب ادعامو اشا ییلغوا لوس نالوا برشم هنال ادا قحا

 داس ودنک یدیابهرکص ندب ولس رغ هدک دلبا لا وش بهت نت 6

 مدت لر نونا یو رول وا نابحانف اک او هلندو ن ل رردتا هرج وت

 یهتا ۰ رد ریعح ور یا یر ندراصح را رسا فقا و ضع) ی ریبعت

 هما دافا وب كنهداز یاش مای وم نداشا لتعم هداز اشا لو 2 ۳

 هدلاو هلغلوا یسدع رک كناشاب مهاربا یسهدلاو كناشاب لیععما ردنایم |



 ات 4 کا
 وج 2 ا د ےہ

 ۳ ۷ اشا : ىلع یلنلد هم هک لب "7 دی اعا ان 3 9 شات یاعردص یاد قا.

 ةر ظ تقو زارثنا تولوا اتم ندهدعاق و رلیشاب مکحو یرفماما راکنح

 | هيلع قیرط هيلع ءا ۰ ردربشلک هدبا یلع قبرط یط هللا تارفط

 | رکی ۰ یدیشلوا دزناب ز یزوس ردنوحما یمذ هللا یا داماد هلا مودم

 1 نت ۵ كب ك ب رکی هد هسل دم | وا و ندشاما یدنفا لم 6 ا قلا

 || تدم یدنازاق هراب قوج قرلوا هدابز یلوصح تعش هلکعا فداصت

 ۱ ۱ ا مور ات ۵ لس همش ج وا زو وا ۰ یدک هج ماع الادعد ییس همف ع

 ال یخ دنا ید هدنساما < یدنشا تورا بد بولوا یرکسعیضاق

 | روطو لدفص ۰ یدایحاص تورث هجا ندنفیدلوا شمع رابش
 | ۰ رددیقم هدنخ رات هداذ یناش یغبدلوا تاذرب لئام هشاطل هدناشواح

 || ةاضقلا یضاق نالوا ناب یماکحا هدییتف بتک كا رکسعضاق

 1 هلا ترامم هدف ود نروررص اعف ندا هع) اطم ییغیدل وا كعد ید م

 ۱ ورد دنس زویکیا نکل ۹ راهرب و یعرب هنکیداب هل راو لص هماقم و

 1 یتفیدلوا ه راح تداع رالاح ولرد و بولی زو یماظن كنهيلع قب رط

  رکید هيلع قیرط تقولوا هیفام عم ۰ راردبا بحت عفد هليا هعلا-طم

 ۱۱ ندنلت یرکسع قبرط هله ۰ یدبا هدلاحر نوها هلتبسن هر رط

 ۱ 1 وف هد هجرد یجنرب كلود ۰ یدبا شلزو نوت نوت و شل
E:1 7 یربغ ندکعا الزم ددا هدلوناتما رای رصکب نالوا یس  

 ۰. یدرازاماراب

 یعصح یسهلخادم هب هلسمو كنا ۰ یدیایر ندرلناحا قارب هنملع

 ۱ ۱ ده یدنا تلاع نالوا یمن لوو قلا ماشا نداشا لع نالوا
 ۱ | تلاح هلبا لیهست یتشیا لنده تولوا ثعنم ندنسهعلاطم كعا
 ح | ىلع ۳9 یرلکدتسلا ۰ یدیارتا چورو مت هدرب ره ی كن دنفا

  یرطوط یییمحت كندنفا تلاح نکل ۰ یدلوا ولنامرف الاب هج ور اشاب

 هبناقاح نازخ هک و یدراص هب رص هک دیک یدازوا شا * یدیج

 ندقدلوا بارخ ره رق هصنو باس ایامر هلا هب رکتسع ,تاکرحو فلت

 هبلعءان ۰ یدلشالک | هلباه وق تاراما یغجهلوا یداب هرکید هب هتشب

 هک امدقم م



E ۱۳۷ ۱  

 روهظ تاکو کسم ولتیلکو قیرافتو فح عاوناو تعاسو و و
 هلغلوا اشتسح ندهرداصمو ندمادعا هدرصع لوا نص الع . یدتا

 كی ناسکس هدنضرم یانا طقف ۰ یدلدیا مسقت هثرولانیب یسهفاک

 سۇر هنلغوا ۰ یدلوا بئاغ دالوالاو لابعلانیب ینوتلا قلشورغ

 ۰ یدلروب تیلست هلیاسحا سی ردت
 نیدیا یتماقا لح نکيا هرزوا تماقا هرازولا عوفرم هدزفاس "رب زج
 طساوا اشا ییطصم یلج قبسا ردص نانلوا لیوح هن راصلا زوک

 لاش هدنماتم ناب ییلاح هجر ۰ ردشعا اش راد مع هدلوالا عد

MSR E ا 

E 

 ۰ ردشلیا افتکا هلا دارا یان وش هداز

 ( تیب )
 ٭ بقاوع ري رکذ مل مت یضم ## ورما اذا تایطا لوط یف ریخالو

 كناشاب ىلع یدیس قبسا ناد وق نالوا تم ادعاتتم هدبحاص راصح هرف
Eمارا تی  

 بز رازج تولوا لصالا رک ۰ ردشعلا یربخ ن هدانناوب ید

 E نادوبف هنبافس ضعب هلیببس یتراسج نکیا ندنسهشاط نمهلوک هدنغاحوا

ND OS COON و EONAR ANS I EEE EMS EBE RT EE Si 

 ۰ ید وا م | رسا هدهصام هناسرت كرهلک هتداعسرد هرکص ندقدل وا

 ۰ یدا تاذرب ردا اشا هدنما یراب راوس هنیفسو رداهب هدنبفت

 ندنآ یدلوا اب رد نادوبف هدندورو هنهاکشس لوماتسا كنساع ود رکنا

 ۰ زلروک تجاح هرارکت هلغلوا روطسم هدراوراقوب یلاوحا یهرکص

 لوا ماماو یبا مور ردص قبسا جد ینوک یجچ وا كنالوالایداج
 لصالا یع رک ۰ یدلیا اه راد لارا یدنفا لماک دجا یراب ریش

 ناشواح ردك و ش او وردنا هر هدننسرغص تولوا
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 اغارمضح ینا یراب رهشتحاصم هتشیندفدل واكلام هنراهم تلد لوصا

 زاسسد هلا روح یعا یک نالوا روهشم هلتراہم هدنن ناکدنزاسو

 سوه ەكلنزۇم هلتهج و ۰ یدیشلوا زاورپ الاب یلیخهد ورشب دعاوقو

 كنىراترضح لوا ناخ دیتادبع ناطلسو یثاب نذوم هرکص تدمر بودبا

 كن . راترمّضح ینا ناخ دوم ناطلسو یرارہش ییا ماما هدن رادنطلس نامز

 ماماو ۰ یدلوا لوا ماما هن رب یدنفا شد ورد هدنراتنطا س مرصع

 لیا مور ردنا بتا رص عطف هد هلع قدرط هلیسح قوا یاطلس

 تیام دکلیکسا هد هنلع یب رط هکن وجن ۰ یدعیح ردق هنسهباب ینرادص



 روغاز نانلو ناب كناشا a ۰ و

 1 راز هب هاب ی زاب ییعب قیاماغ هطسف هلا یسکلع یسشاب هجوق

 1 ۰ ریدلبا رادتا هنلاخدا هریخذ هب هعلق نداروا هلا لالخا ییتهح روعازو

 1 . هرخذ ه ودرا هلغلوا بجوم یتتینما بالسنا ثاکلاسءو قرط بهر هعفو وب
 ۱ هن رب ن روصح یتسهشاضم هربخذ ۰ یدلیا تب وعص بسک یلج

 1 +  یدالشاب رکیکچ | ا دراو

 || رودانچ رکب ندا رارف ندنناب كنا هحشدقا بولوا ندننارادکما اشاب یلع

 ْ ]ا نالک هروهظ هدنحا یاباعر هزورپ هداناوب یدیشش وا نییعت ظفاح 4 هزورب

 1 ۰ یدلوا بج وم یی ههبش هدنفح كنا ید لالتخا

 ۳ ی ا هداملاقوف یدنفا تلاح هدقدل وا لصاو هتلود رد هردکم رابخا و

 هدنسودرا هاب قحا بویمهلیباب یشرب یزغا شيق هراچ ه ۰ یدلوا

 3 یدلزاب رلهمانهبوت هتشپ هقشب هدلوالا عبر لئاوا هارزو نانلو

 | هب یرکسعرس یودرا هلبا رارف ندهعلق نکیا ی رادحس كناشاب یلعو

 أ ۰ یدلرب و یناریمربم بنر هکب ولیم رع نالوا شعا تلاخد
 هلکشا باج یتفد رظن هداب زك یلاوحا كنفرط لیسوفاف هدهرص وب

 زا كنساروا بوراو هلا رب رحت رکسع ولهفولع رادقمر اشاب لیعامما و

 9 ۰ ردشمردصاب یتلالتخا

 ۱ | زاوطاو راکفا لیدبت رامور هدفرطره نکیا رولیشاضوا هلیسهلئاف هی
 | یکیزوف هدنناب مالسا لها یرامور یسهرب زج دب رک یتح ۰ یدیا راشعا
 هددناح هرک وب هلج نازا رایدالشاب هکمرتسوک م رد یڑآ نکیا عالم

 | قرلوا هلناقم متن هلداحم نالک هروهظ هدنرهنایم هلب مالسا لها ضعب
 ۱ ۱ هعزانم هلیطسوت لرمصع ناشیدنا رود ضعب هله شلو ع وقو تافلت ضعب

 ۰ ردشلدا فرطرپ

 1 ڍڳ تایفو ضعب
 أ اس نالوا مس هدنسهناحخاس قرهلوا روعشلا لتخم وربندهنس حاقرب

 توف هدنسهرغ كن رفص یسهنسقلا زوتوا وبشا یدنفا دوعسم ابطا رس

 نالوا لقتنم ندنرد یک ۰ یدلتروف ندانف. تلافس ۰  یدلوا

 عا وا عماج ییاتک قلشورغ ك شقلا هدننورد قدنص زوتوا
 ۱ قوجكب دتشب نداهنارک یایشا ی هدیازلاب هدنسهناحف وم ۱

Co 
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 یسرمو كرهلک مزال یبنرت اتشم هلبیبس قرش كناتش ماکنه هکو بلاح ۱

 رفن یللا كي رکی لا شورغ شب یهرکی نوجا هظفاح یرهیاطو |

 ۰ ردشلوا روب هن رب رګ رکسع ول هفولع |
 مور هدهرص ییدلیا تیشتهراهسسد ول ردنوحما سفن صیلح هسااشاب ىلع

 هب راح هلب رکسع كناشا اباب موحرم هد هدا ول امدقم هک هسیلوا ندن رلیشابکو لب

 هلبهدا زار ینا اشاب ىلع ۰ یدیشلک ه هیناب بوشواص هرکصندک دتا

 قرهتیج هلی روص رارف دوا بورب ویلاص وراشیط ند هعلق والو هعضاوم
 اتشاب لیععما هدکدنک هنناب اشاب لیعاعما وشاب نانلو هدیرکسعرس یودرا

 نانلو هدوراشیط هسیا هسیلوا ۰ ىدا شع وعیلا هدشناب ینا تونادلا

 رایدالشاب هرارف قاط متاط هلکشا لالخا یناهذا كن رارکسع دوانرا

 راتهظا هرکیدکی هلکمروشود هفرفت :هنسهرا عاشوا كر ها دو راو
 ۰ رایدل وارد توادع

 هدنفرظ هری تدم لردبا لیهسست یشیا هلا ترازو یوزرا اشاب وشاب |
 ها اا یصم هل سح ینلزرسدیفو یلفغ نکن دعا دهعت یکروت ۱

 هک هد اف هج ۰ یدشود ندنرظن كالود هلتهحو جد شو یدروشود

 یدلوا ربذ للخ یطابضناو ماظتا رما كنودرا یشان ندنروصقو كنا

 دنس هبنم ها نم ینتبکن كرکیدکب بورک تباقر د هنش ارزو |

 ۰ رایدلک ۳

 اتش کهللوخ *"یدلبا تییهاتسک د فرط سوت ۲ 6
 یرناتسرخ لیسوفاف نالیخاط هرافرط راشو ه هرو هال رار ۱ ۲ 6
 بولک هنفرط هی عاقجالابهلیراغ وا داسفاو بلج ندنفرط اشا یلع هرکو | |

 ندفدلا سها رفاو هرهشا ربخ هليا اشاب ىلع هقشب ندقدروا یوکرب

 نهرییاشاب نیسح یلغوا كناشاب راتحت هداز اشا لع تورو رلذهر هردص

 . یدیا رشت بولیکچ قره
 دو هدازاشاب رات نانلو هدنلد هبت یسلاها یساضق ناد هب هداناو هن

 یلعو ۰ یدلوا ادب هینايصع تیعجر ید هداروا هلکیا تیک هکب

 ندهعلق هلرخسع رادقمر سابع رهاط یلنلد هیت یسشابک و لب ویق كناشاب

 موحش دن رزوا گیس زا ر نانلوب هدکلتفج ر ندنسودرا EE بوقبج | 1

 نوبق زو جاقرب ندنرانک یلوک هاب هرکص ندکدنا مادعا ییسیلیخر هلا 3 |

6) 



 ۳ کو 7 E ا ا |
 هب هرد رورلا بعص ر هلا تد وع رانا هرابمب ۰ شمواص یرابات وډ قاب

 1 ندنع و دنص فملاب و را مادعا یا هلا موحش اقشا ردق زوم هر لک

 هطب روال ۰ راشلیا بصغ یتسهچقا یریم نانلوا میدوت هنسودنک

 جاو ردنا سرقت ییتکرح كنابعسا اا ھارا هداز دوانرا یسهدو و

 و ا اکا ددد کوا هیمود لوا هدمسناشعا رارف نیل هک هلیعابتا
 دهس یلاحر لاب تبوصاب ی : سم توم زواڪ یزوکناو هداما هب هیصق

 ِ هب هاب | رط ردا رار 9 هل : رفت رب یدار | ڭنەدوب بن راشعاریسا یاسو

 هام هنن رزوا كلزمتیما نالوا لصاح هلکم رب و رخ یتیفیک بولک
 0 نالیادلا هنس هیلعح نفاد هلا یراراکتمدخو لغ وا كنغ ویشاب

 1 ساح رای شاب هحوق هاب ادعام ندربتوس یسیشاب هحوق لبا رط

 ا | همالسا لها نانلو هدارفو تابصق ضعب یراتکر حو كنايقشا هکوبلاح
 ا هند دملک ندد ل راوح یرفلوا شالو فو : یوا
 هسوردناو هبداقرا و ه هکابارط یبیلاها هندراب و رانفو رادنولو هرتسنم

 | هنسدعلق الال یبیلاها نوتسغو هنب رواناو نوتهو نورف یسیلاها شدن و

 ۱ هکناص یرلنایتسرخ یی رانابسم رحتسوو . فای نصحو لوخد

 3 ها هلکسدا هرزوا كعا را ما هنس كرو هن ولاص هل راهاق لردا ۱۳

Og 21 اد  
 A هح + رط یسیلاها هنر وف ۰ راشعا ك ءهس ی ردو روس رد توروتک

 ق تودآ مايو هرات قردلا افشا ی رال و هدزافوب راطر نک روکا

 هلا صیلخحیرلنا بوشیت ریلد درم ردقكم یکیا قرەلب وط ندهصلبارط

 زا ۰ ردراشمروتک هب هصابارط

 ا قا امان اع لاد د راقلاتف و الا یر وق مور
 | قرطو ندنغیدلوا لوغشم هلیشیا هباب ید اشاب رکسعرس بودا لافغا

 ]| ۰ ید روم دنس ود

 ۲ | هلفلوا ترابع ندنسهلازا كناشابیبع یرظن محطم كتلود تقولوا هکنوج

 | كردا اشنا رهیاطو ر راسیزتم هنفارطا تن هاب اشاب دیشروخ رکسع رسم

 ۱ || صصح هکنروت مدقا نآ ر یشیا هناي وبس | هدکلرپ هلا ارزو نالوا یساعفر

 ۰ رلیدنا هدککا یعاس



EEاه  I SL E CRی کیو را ی  

 ا

 هلالتخاو نایصع وب ر بولا روتسد ندر اا هسا ران ۰ یدروندبا |

 هرزوا قعازاف تفو نوعا تاک ر ادن لاکا هدلاح یراقدلوا هدقغنال ر

 ۰ یدیارارویشیلاچ هلافعا یتموکح
 تفادص هداشاو یرایضعب ندنرشاب هحوق هلا یکانفتسا ییاجرت هروم

 بولک هنا كناغا خاص ماقمغاف نوجا ناهذا طیلغت اهدا هدنلوو
 هدننامز كناشاب ناشع یس هبج نانلو یلاو هدنلالخ یلاس یجرکی امدقم مدنفا

 روالفو یورتوفولوف ندا راجا تهت رکا هلا راز 5ک

 یعوبشاب هد امالاح بواک ههر زج اچ مان اراتکسو وتسرح و | هرکی یل ەطد

 انتعا هن راسسحم و رابخا هدنقادص تروص یني راقدلوا هدناب كنور ||

 بولوا هددتمدخ اددنم كنازمکت موقع نراش من رک کک
 ندرادوانرا نایتسرح ةيفخ هنن راکمدخ نانلو هدنساضف نوتسغ نالا

 بیرفنر یرورم دغاکیکیدردنوک یواح ینشرایس یکرادت رکسع ول هفولع
 هن راسا ندنخوبشاب هیام كداوح لواو هنراضحا كموقرم هل وط

 هدهوعو ةهجاوم راضحالاب هیدخلبارط ید كنار و ا رک را
 تفیتح نکل یدک دغاکرب هلب وا کب ندنناح ارپ هدقدنلوا قاطتتسا
 هبا ۰ رد شلدا سح هلکعا رارصا هدنراکنا ود ملت یھ

 توتکمر ندنفرط كنا هلا تدوع سد راتات ندیک کک

 ۱ ۰ یدروتک

 كنم رلکدکع ههر زج یدنلبف یر انلعو ارس اشا نالوا لاو ) ا

 نظ ءوس عفد طقف ردلاحم ید یرامع یدنلوا قیقحن ینیدلوا یلصا

 نهرلا قیرط ىلع یعابا صاوخ ردق شد نواو یسک زاب و یک وا نوا

 ندکمرب و 0 ود )  داک مدنک هدا زا وا تدنما اکو مهردنوک

 بلح هبهکلبارط یمدا حاقر هللا یلغوا هنب رزوا كنو ۰ یدا ترابع

 ۰ ردشلنوقیلآ قرهلوا نهر هلبا
 هطد روآلف قحا تبولک ید رام شاب هح ود نانلوا توعد ندفارطأ

 ید كرنا نیکیدک یرلشاب هحوق هرداب هیلابو ههوو نرو
 یتکر ح می صراع ا هدکدل ردن وک رانا" مشاه نوعا ىلج

 هسا یربث وس یهیشاب هح وق هلعا روالف بودا قیلعت ب را لار دد ۱

 دعاک ند رانا سم ملکلا دقان هز ار ز ردلاع رلوخد هب ها: ا رط مز |



 ید شود هک ات رو رز شدوشت هلا راما دودبح زار هنفرط

 و ا ا ا انا ے رک رخ وس تااعر رهاظلا
 ۰ هلو تفخ ندد تدش یسودنک هلا قیرفت ینسیضعب رک ع
 ا ا هه با نوعا لافو لف نکس نکل رک هرطاخ یشر هتشب نو

 أ راشغا لافغا یراضح لرد نوسنلوا راضحا راساباب و رلتوپسدو رایست

 ود ار نالوا هدماضق نب یسکلع اباب یسیشاب هجوق هنیشب رفو
 | هنغانوف كناغا خاص ماتمگاق هدلب هوجو هدعب ۰ شا لافغا "هلاقم لذت

 ندکدردتا لاسرا رارشابم نوحا راضحا یهیاحور یاسر ردیک
 . منهروم هدنراکدش یک رتیلصم ءهراشتسا هجدتشب ید هلبا اغا عاص هرکص

 aman تیم دور
 ا

 ےک
 ےک 2 وو ےک کک م

 یردق كب قرف لقاال بولوا اباعر نایتسرخ كب یللا زو هدنسەرب زج وو ید و ر تقدم ت 5

 برج لها ردق كي یکیا نوا هدنحما مالسا لها لباقم هرلنو راراب هکنج

 ۱ 0 اقا اعر ی ا9ا کل ناف برضو
 رضعحاب یتیفک هلکلروک جابتحا اف كس لا شب ندلا ربت ییبم

  نکیا هدرهشیکی اشاب دیشروخ ۰ راشمردلب هباشاب دیشروخ رکسعرس

 | شردق زویجوا ندرکسع یهدنتیعم لوصولا یدل هنسودنک رضحوب

۱ 

 ۱۰ یدا شقک دنا دنا یمودنکو شعا هداما هدکنرب هلا اسیر ضعب
 . هدقدنلوا امدتسا رارکت یلاسرا كن هب ولطم رکاسع هدنرورم نوک شبیمرکی

 هسا رولک هروهظ یرلتکرح ءوس هبنرم یندا كناباعر رک اشاپ دیشروخ
 راعشبب رک اسع یک فطاخ قرب قرەلوا لد مدآرب هنشاطر ره

 ۲ یشاساونما ةظفاح كنهربزج نامه بویغوا هابتشا هنکحهب ردنوک

 ۲ هنارورفم هدرفص رخاوا اباوح هدننعط یشلوا تقد هنلاصعسا كنابسا

 ۱ باب لوصولا یدل هبدعلبارط ۰ یدر وچ یرانات نالک هلا دغاکر
 ۱ | هروم هکنوج ۰ یدرولا تربح هسکره بونلوا تئارق هدنسههجاوم

 ۱۱۱ نالوا لبلق لقا هلتبسن هنراودنکر انا هلغلوا نایتسرخ یژثک ۱ كنسيلاها
 ۲ | رکسع هرکص ندکدتا اعا یرانا هدب ودنا موجه ةتغب هنرزوا مالسا لها
 ۱ ۷ هرکسع ع رس راک راول هڪ ابا رط هیلع ءان ۰ یدزالوا ی ماف كنمردن وک

 ۱ ٠ رلیدلوا یلاخ نیر ای هارد را همان داب رف

 ۱۹۳ ر کا ازار لال ضر كناماب دیشروخ دنشیا
 ۱ | نط اباعر یکما ردبا ورفرس هدنتلا تاقوتو هلس یییرلهور یسهریزج هروم

 و توس هتک ات هی یلدا یابد یکم ےن ا کلاه تم راک از ها دل دم تست
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 ندهرمام هناك رض هد رعص لالخ هنس ولیکو نسر ییاونع نزار رب

 ۰ ردشلردنوک قلحرخ ها هسک لب

 لالخ یربخ یتیدلوا لحا حب نوز امو كناشاب ابا رک ذلا فلاس

 یا و فو یاس یت ڪک هنا هدقد] وا تل ود شارخ E هدمر 2 1

 یاس یلبا یلراقو هاشاب لیععسا ناربم رم هداز یلسالب هلیط رش یسهظفاحم

 هناشا نسح ر زو یاب تاصق قرصتم ییاهس زو ضا قالا هجو ر

 ترازو هنر یرقاصس لیا یئراقو ز زور ضا اتیقاعتم نادا هبحوت

 نالوا بتم ندکیالس هیجوتلاب هک تسو هداز كم لک یزورس

 یرلفاهس هلاوفو كنالسو شلرو هتم كنا یرکسع ا دالوا

 یشاب یوق نالوا یمادک كناشاب دشروخ اقاس هترازو نر تاذک

 ی هاو ھا شاب ا هلا یوم یاس هبن ول واو هب اما دجا كح س

 ۰ ردشلروم هیجوت هاشا نسح هبلا راشم یعاحتس

 هب هعفادمو نصح هدهعلق الاب هحور نوګ ا ناح هظفاح اشا ىلع یلنلد هم

 كمر و قلتششاش هنلود قرراعبح رالالتخا هدفرطره رار هلا ماف

 كي رګ یربمور نالو هدنسهربزج منی هرومو هدنراوج هناب هرزوا
 زتدقا و هنادغب و قالفاو هناتسبرص هقشل ندک دا قیوشت هنایصعو

 لویرب وریندندمرپ هسیا رامور ۰ یدیشلیا مازعا رارومآم هنراهطا
 لور یهعفوو ندنرفدلوا هدکنزوک تصرف هرزوا قمراقیچ لالتخا
 ۰ یدبا رشعا داما تصرف

 مرح هدهحلبارط نالوا تیالو رقم بولک ههروم ندبلح اشاب دیشروخ

 یافا اص یمادقک هرزوا قوا اقماق لاو هاا را دزو

 اردا ناسا نیرضو برح لها هلا كنهروم یسودنک توغاو

 هدننیفع یک رح كنا ر ۰ ید ت٤زع ههنا هلی رط ا

 شا قجەرد یز هلبقوس رکسع تلود اب وک رانافسرخ یهدنابصف ضما

 هکلا روهظ یرهراما لالتخاو هکشتا هناخ لقن هرابوک سشب رحوا ود

 هحوف . هلا سلاح دفع هد دیک یهوحو دا و ارط ندنعیدل وا شمالشاب

 هکر حو هدزب راتشاب هجوق هدنرکدتا لاوحا هانکتماو تلخ یریشاب

 قل وا ِ ط یلنلد هم 8 داسف و ۹ نماضر کوب مو ری
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 ۳ 0 او رو قر تمالم بو مر و

 | حرب نده رات هل كناوبک هدانئاو و ناراب باب متن 1 ینارف هللا مار

 | (رادتتالاود میکح تہکحاب هلفلوا ناهرب هیاوه درک تدورب یغیدنلوب دلج

 | نوا تعاس راکزور نالوا نازو ندنفرط برغ رازاب موب یجب كرفص هام
 2 یب رماحو دره رک كنهشا ضع) نالوا لیاعم بونلتدش هعفد هدنراتفو

 ۱ ۱ رھا بوک و بوکوس ییران وشروق كرانلوا هدیشوب نوشروقو رامورات
 ۱  قرو دعر بقعرد یدلیا راسخ رفاو قرهربف بورود یراجاغا ضءبو

 اب یدو توفان جد واط ردق قدنفو ناراب هلا هدد ش قعاوصو

 زا حارجو ییماح یدنفا ضوع هدن رق طالب و ۍدلبا ناز میظع هرناتسو و

 1 شارد ما ما رم ماکحا و لزا هقعاص هرلات اه هن رهرانم یماح شاپ

 ]1 بوباق یتیراهالک كني رلهرانم اشاب دوادو ۰ ی لصاح ندزوو
 ] یرانچ ریبکرب هدنسیاوح یعماج هدازهشو ۰ یدلیا بارت مطس خانا
 1 شام كره روس ردق هب هقابسم ریحایخ بودا علف هک وک بقعرد

 ۱ | . مظعو ربجاغا مہ سج هدرارب یاتماو دما هل وط و نوڪ دهد اک

 1 خب فا ط ون ره یوا ۰ یدلیا نوار بوق یراب ورس

 ] هدکدروتک ردق هنک وا هناسرت بودا كف ندلخاس یییر ندن را هنیفس یراحم

 0 هشا نالوا هدلحاس ندنشورخ كنا ردو ۰ یدلیا قغ بور ود

 | ۰ یدلوا هدد نابزررب قوچ ردق ه وک هتروا ندنرازاپ لاص اص وصخ و
 هدزکدهرقو هدنرف بوغا زواګ هوراقو ندنوکربما هننروفو هکر دند اض

 لک یلع وهو ) رایدلوارادرش ندو هدلک هب هناتسا ناس نانلوب
 1 ۰ رهنآ ) ر دذ یش

TE۱ ۱ روك راها لالتحا ۰  

 | نامرف هدنفح یمادعا كنا ثا ىلع یلنلد هت هرزوا یعیدنلوا ناب هدالاب

 ا | ناو یرب لاو هرومو كيالسو ىليا مور هللا رادصا ناي رج اضف
 ها ا لار یک تاواش یا نالوا تبصن قرصخ
 سصشو ظفاح راس نانلو هدیلاوخ لواو اشاب ابا ریلد ربزو یفرمصتم

 .هنسهلجو شلروی رومآم هنرزوا اشاب ىلع به رلاغاو رلکب و رلاشاب
 | هاشاب دیشروخ نالوا یسیلاو هروم الاب هحور هرزوا كعا هدناموق

 7 ۷ اب 3#



I 1 

 ناصیلبا و یر وا اشا قطصم یهرد وعسا لوا كنحرد الا هح و ۱ ۱

 شمر_ وديا طبس ییغاصس هنولوا اشاب لیععا هداز یل سالب و ینب رافاصس

 یهدنف رط یراق اشا اا و طرص ی راض تادن رد اشا دوم لەماردو

 راظتنا هنماتخ هددهعلا بي رق كنشیا هبناب ارظن هن راقدلوا شا ریخت

 تول وا ساتم و نونک هداعلا ق وف ندلاحو یدنفا اا یدرو هنلوا

 هعاشاورشن یتسانت هلثص ندنتیقفوم كنا ځد كب نداعلان ز یلرپشنکی

 بوط رفا و یکدشا تلخ ند هّراکنا ها اشا ىلع ۰ یدبآ هدکا ۱

 دن ورد و ره یس هعاق هبناب هلا وا تایععو هنا جو كنفتو ۲

 یهرحو رانلاب قارحا یشوراو كن هءلف و راخداو حج هربحذد وان ١

 ردق كم ترد كردا لاسرا 4 هزورب ییاشا لو یلعواو هنف رط لسسوقاق

 هب هادم فز شعابف هب هعلق هل دز مورو بسم هد رگ

 تلاح هدناب و ۰ ىدا لکشم یسلروع هلا هلنهج یفیدلوا شعالرضاح
 بیا هيلع ءان ۰ یدآ سد قفاوم ه رها ا سفن یاسح كن دنفا

 هدکعا ترش هيا E مایا تونل وا لج هنت واخر كس زوم یسازوا

 هد هعایذ رخاوا یدنفا خاص لوا "هرک ذب لاسعتسالا لجال ندنفیدلوا

 ۰ ردشلردنوک هناخ لوا

 9 نو رب لی یس هض كنمرح یه رع هاب ىلا زووا وسا

 تودا فداصت هان اوت نی ےل دب یر ۹۷ كنسم ور لولبا یس هب د اليم هنر 1

lt:عیدل وا یگ وم لک سر : dAعطف دیس 1 نوحا ی ربم بناح نامش یب»  

 ۰ یدن الشاب هنساشنا را هتنفس كاکب و هناقنو

 لیخ هلا روهظ هنتروف ر ولتدش تیاف هدلوناتسا ینوک یصتشب لرفص

 یدرب و راسخ

 هکر بد هدنماتم ناس یعوفو تروصو ییسهیکلف ماکحا كنو و هداز یاش

 یرشام دئو كش رح لصف هحاز هد هجعاید  طسا وا هد هبئطتسف لوط (

 یرشام كنلب وح برقعو نازيم یرشاع كنعاشجا مرو ازوج حر
 تس جرد 2. نالوا یحاص بولوا عفاو برقع ج رب هش

 یرتشام هنا ید كنعاقجأ رفص هدعب و نراقم هدراطءو دساح درا



 بر یی یخ ردن شاد دیا ددلاوشی طماوا هات هتفیدلوا

 | رک ذلافلاس ترازو بر اب هلبا عفر ندنسهدهع كب دمع یدیفح یاس
 | عفر یر هنر كنندافحاو دالوا رکو كناشاب ىلع هلرکو هیجوت هکب وشاب

 | یمادعا كناشاب ىلع هدعب ۰ یدنلوا ما یرلتاقا هدنلد هب قرنلوا

 | لوا هدهدعقلای طساوا هجوم هللا رادصا ناب رج اضق نامرف هدنفح
 3 تا یشا و لارا رابلام سا هقعب هفشب هنرومآم نانلوب هدفرط
 ۱ ۱ ۱ كناشاپ یرس لس نانلوپ یفرصتم كين الس تقولوا نوچ داعقا هبي
 ۱ ۱ زەلوخد اتش ےس وم هل تم زع هفرطل وا 4 گی ناف دالوا

 ّ ۰ یدنلیف لاععتسا نیما ی ا ]کا م دقم

 ۷ نادوبف قحا بولوا یسک هعطق یتلا نوا هدنناسهل هزورپ كناشاب ىلع
 ۱ ینیدل وا هدفعسال وط هدنلخاوس قلدوانرا هللا نوامش یا ود كب ىلع

 | كنرلەنيفس نوبامه یاغتود ۰ یدرارویمهقبچ وراشیطندناول رکوب هلتهج
 | یک هنیزغا ینایل هزورپ اشاب یلو هرزوا قلوا عنام هنلوخد هنامل یخد
 ۱ ۱ زرا یززبجوا كننک هعطق ىلا نوا روک ذم نکل ۰ یدیشمراب

 | ندنسایاهریدشفالقوكنلوسمو وتیلهدنا یک | كنب رانادوبق هلبایرب هشناط

 1 طلا بلج هلببسهطساو ىزا رقا یرلنا اشاد اب یظفاحم یتخم دنا هلغلوا
 ۱۳ ۱۵ هزور ناک یریک لوا ربناد ويف موفر نیم هننشدنوا
 ۱ ۱ اهم هدلحاس كناشا ناول بوروتک هلحمر هدشامن كزفروکو بوربدلاف

 ح ۱ | زور یارخا هزکد رانو هد هسا رشعا ےل ت هنن رکسع نالوا

 1 ۰ ردشلردل 1 هکب ىلع نادوبق تیفک ندنفیدل وا فوقوم هنطبض

 ۱ لک تا طیض ین س دعلق دشناموق هلا برضو برح هيا كب ىلع نادوبف

 ۱ ۲ یردار و اغا سالاندنهوحو هر ولد هد هر ص یکیدت ا هقولبا یی هغراب هرکص

 ۷ هخراب را صاح یبهغراب ید آر هلرهلک هلرکبع كي جاقرب انا رهاط
 اغا دم هدازاشاب یلو هلیساطعا ناماو یارو شفلیف ریل یرهعلق اباو

 | لیسوفاف اغا ساسلا هلا رفن زو رمشب كي هدعب و شفلا هنوبامه یاغنود

 ۱۳ هنادرفو ارا قید رزوا زور انا رهاطو هنب رزوا یسمملق
 3 یر یتبدلوا شقل و ایهم هتکرح هرزوا نشا هقولبا.نهزور ید
 ۱ نون درس اش هرانا رهاطو سالا هلغلوا دراو هئداعسرد هدانا وب

 ۰ ردشلروب ناسحا



3 4۷ 

 فرط فرط یونابشاب ىلع یدلبا توق تیک هک ا ی

 ۰ یدالشاب هب هب رح تاکرادت ]

 نایهدالابهدلاح یقیدلوا فاش هدننبب راهقتسوط هلا ر هغ اتاد هکوبلاح 1
 هلا لاخدا یرکبع هقسوط دنا قلوفک كاا لج هرز

 ندتلود رظن كنا ندنکیدلک نارک هربهغک یسمردتا طبض یر صعب |

 یلهردوعشا ۰ رایدالشاب هتکرح فرط فرط یک یرلکد روک یتطوتس ۱
 ذوفت هداب ز یک اشاب دو هرف قرولاهلا یراهغک نوت هسا اشا یطصم ||

 ىلع نامشو ذاا تصرف یهلئسمو هل و هدنسوزرا قغازاف توفو |

 قلهفک یرلنا كردبا ماصقاو موه هنرزوا ېک اع ی و
 لعو شمرودنا طض نیرفاصس ناضلیاو یرخوا زا 8
 نالو شریدتا داعقا هنر علف نیلکب یکب نایلس نانل وا درط ندنفرط اشا 1

 ید هاروا ندنکیدتا رارف هلا رب ییسهعلق جارد شاب یاح هداز اشا

 ۰ یدآ شم هردو یی رادحلس |ا

 شالشا ه هراح روصو و یدلسک لانا هک لا 6

 یلسقم یناصنس هیولوا ندنفرط یسلاو یبا مور هدهرصو ۰ یدلوا |
 ییسالب نوحا داعقا هنار نالوا اول زکه یک ناوضر نانلوا بصن |

 انار تولوا زومأم كن ولع یردآر واش لما ناف ر کو
 هار كل ردا طبض یر هبحانو ه رق یکهدنراوح هلا تکرح یغوط |

 ىلع ناو هداروا هلکعا دایقنا ضرع ههبنس دارا یلاها هدنراب رقت ||

 هر و قرهلق روصح هدنسهعلق 7 ر اشاب خاصو اشاب راتخح هدازاشاب |

 قلیالو قل هسوط كیاشاب ىلع هيا هعقو و ۰ راش توشح هلا |

 ۰ یدنا شمروب هک و ید هندوف نالوا هدننهح

 هدنفرط لبا یراق هسلوا ندنرل شابک ولن مور ڭكناشاب ىلع هداننا لوا هن ۱

 هات هاب رکتسع نالوا یتیم دوحوم قرهشس راح ل رکسع كناشاب باب 1

 ٠ یی راضفتادن ر رد ید اشاب دو یظفاحم ت تاد رد بودا تعحر هر ۲

 4 ید ندنهجو كناشاب ر ىلع هلتهج یعیدلوا هدکلیا طض رر رر ۱

 ۰ ىدا هدقلاراط یتیم هوکج

 ند هیناب اشاب یلع هدنناهیجوت یشاب هنس نانلوا ارجا ینوک یحدرد تالاوش |
 شا هدنسهدمع یاس هناب هلا طارش ضعب اب هج ورب بوش وا لزع زا

 كعد نایصع هتلود یسفلوب ايهم هتمواقم هل همس" تيه هدهسیا شلوا |

۳ 



 و ءان هد ا هزورب es الب اشا

 ۰ ۰ یدلدا عفر

 اكن (زراغدا ندادن رد هدهسیا یدلغار هدنس هدهع اشاب لع یعاضس هبناب و

 ۲ یساعا هلخادم هلن هه رقر هدنجزاخ كنغاحصس هنای و یسلردلاق

 | كيالسو هلاحرت كناشاب رات یلغوا رکو 7 و

 | یج زا رر زکلاب هدن رلکلتفح نالوا هدرفرط راسو هدنلخاد یرلفاصس

 هنس هظفاحم سا كنم رلکلتفح رک ا ویا وقر کسع ندنرافرط قرول ردنل و

 r هدلاح لوا هسا زاغ وا ماقهاو دبقت ندنرافرط یر هیلحم ۳

  تیاعر هطفارشو بونلیف طرش یشلوا ماقفا هنن را هظفاح رها ندتلود

 1 ۲ لعو ۰ یدلریدلب هنسودنک یعحهسهلوا لباق یوفع دعب ايق هسا ز زعا

 ۱۳ ا ,ندنفدلوا مولعب ی هدنا تامر هظتارقو كاا
 ۱ ىل ردوتشا نالوا فرصت ناصبلباو یرخوا مم هردوقشا راد هصوصخوب

 كب سابع ینایعا هردو هوچریقو ك مسر یماقماق رتسانعو هباشاب ینطصم
 | فسو یزورس نالوا یفرصتم كيالسو هناوذ نالوا ذفنتم هدفل هغک یک
 | تراظفاح نیدوو زوبب رغاو هباشاپ مهارپا ناولبب یظفاحم یتخم هنباو هکب
 | قالو هدنس هدام اشاب یلعو ۰ یدلزاب رایماس دمان ما همشب هتشب

 یه عو یک وط هننیعم اشا نیسح هداز سوناوفیسیلاو ىلا مور هرزوا

  قبسا ردص یسیلاو بلحو ۰ یدلردنوک یتارف یهرجو یراهتروا
 ۱ 1 ۰ یدلروب لی وح هنکلیلاو هروم یی رومآم كناشاب دیشروخ

 |[ هده رع روما بولوایادوبف راج هلیاتمشذ ندنلحاسقلدوانرالص الایفو

 ۱ ةلاطاو نانلا ههناسرت هدننامز اشاب نیسح لوک ینبم هننامولعمو تراهم

 [ادنوص هزورب ك ىلع هداز حوصن نانلو یادوبف نوامش ةنادوبق هذه

 : را همانن رلعا هنا قلدوانراو كعا قییضت ییاشاب لعد ار £ قردشالوط

 ۳ ها درا لوا هامور لالخ لاا اقوم لور رزرو كلغا رشت
 ۰ یدلوا تبع زع

 ۱۳ یایدتما الا تعجارم هود رد ارارمو ارارک اشاب یلع هداننا لوا
 ۱ 4 | تب ا رشارا ناخ لا ها هاتف یل ا تیتر
 ۱۳ ر ییدقا تلاس ندفرطاز هدا ور ۰ :یدلروک تقو هل
 هب رام هلتهج یرفدلوا هدقهردشرف یلاتف هماکنه قرهردریق یاشاب ىلع

 او یرهراما چ



 ید هلساسنم لاوحا ضعب طقف ۰ یدبا قوب تیروبحج هلیجعت ارظن |
 ۰ ردشتا لیبل یتس هعقو
 مادعا نا قرهلوا رفتیم ندکی وشاب نالوا ندنهرح و ۸:۷ 6

 اتا و رارف هنناب تکب دو یرظان همارد خدوا توا لا

 باب بوشود هنسهفرا نوجا ییدآن لاح هم#ب كنا اشاب لک هدکدخا
 دو هدهسدا شلبنسیا ام” ر ند ا هن رزوا کا تیا 4 یلاع ۱

 ۰ یدیشمامر و هلا هلبا افخا یا كد |

 یدلنالل وق هدبصانم ضعب هحل ود یدلروتک هتداعسرد كم دوش ا ۱

 ندنه وتو یکی ۰۰ ریدلوا تل یدک رم نا و ك وشاب كاذک

 ربظن فوسلیف ریمرب 1 كب ن داعلا ن ز ندنرلیشاب یوبق یلاع هاکردو ۱

 لام ردصیادککو یفابشوام قردنلوا بلح هنداعسرد ی
 ىلع ید هب ییالوط ندنرشیا تارامع اسو تاکلتفح صعب ىدہشملوا 1 |

 یی راکفا نالوا هدنفح اشا ىلع كندنفا تلاح هلشلوا رکلد ندافا
 ۰ یدا رهظم هنهجو نسح كندنفا تلاح ییبم هنکیدلک هدنا جور

 غاد هاشاب ىلع هایم وب هدلوبناتسا ثکب وشاب صوصما ىلعو كرانا ۳

 ندقاقز نکیا ر ر وتوا هدنناب هرهب هدنغان وق كب وشاب نوکر ۰ یدیانورد

 نایلس ندنراجما رایدنا نوشروق هن رزوا نوجا مادعا ینا ردوانرا نک ۱
 هدلوناتساو یرما كناشاب لع ییا و هدقدنوا یوا بر لا
 كن وشاب ۰ یدتنا رارقا یني رفدلوا ش هلسلا هرزوا یعلعت كن . رامدآ نانلو 1

 یادف هلس هدلوناتسا ین رو رازی كناشاب لع هدهساا شمامهلوا مادعا ِ

 ۰ یدنکر وایاوذ قوح ك یسهظحالم یکج ەلد هردتا مادعا هرادوانرا |

 كناشاب ر ىلع نامه ۰ یدناب یربص كندنفا تلاح هن رزوا كنو هتشب 1

 ۰ یدنل وا عفدو درط هن همان یراهدآ ر اس نانو هدل وساتسا ویرادفوج وفا 1

 هنارص هلا تقد هنناکرح كناشاب ىلع یلنلد هبت هدنرخاوایلوالایداجو |

 راعشا هن رافرط نایعاو ناربم رمو ارزو یهدیلاوح لوا یوا تکرح ||

 . یدنلیف هیصوتو | 0

 هلاحر و ندنسهدهع شاپ لع یراظن تادش رد هدنطساوا كيحر ه

 ی رظات دءارد نالوا یعصح هلا عفر ندنسهدهع ساب لو یلعوا ی 2

 هن رزوا كنو و ۰ یدلروم هبجوت تارزو هدرا هکب دوم رک ذلا ف



 | غازات تفو زار خاد هلکنا هد وراق یسناخ یلناد هبت اپ وربدنفو
 | ردنا وا ی هدنف نالوا یز نصب هدنتهح هروم هسارلمور ۰ ید رسيا

 | یییدنفا تلاح هدصوصخ و كردا وزرا ییلاوز كناشاب ىلع هرزوا ثالب

 | ا ج ینیدلوا هیچ ندنبتکم رولرانف یخدوا بولوا هدنديق لاسفغا
 ا هو ۰ ىلا رولاتا دنب رازوس هناقفانم كلرتاو رونادلا هرتا

 1 هلتهحو ۰ یدبا هدکلروک راهراما قوح ك ردا تلالد هن رءوس

 ح رلبا مور هدنفو ر كنتو كنت هل وا تلود لاحر نالوا تربصپ باعصا

 ۱ ۰ یدراردا بانتجا ندهراقبج هلگسمرب

 ا ثاذ هش رزوا یسهدافاو ضرع كنیدبنفا تلا ىح
 | نایمرد یهلّسم هللا بلج هواه نوردنا یب لک و بودا قام یتشیا
 ] ند هبا كناشاب ىلع یینلد هت یدنفا بناح باتکلا سیر هدکدردتا

 ٤ یداب هنسسمیچ ندلا كنلیا مور هکلب و یدوم یریذاح عاولا یلزع
 ۷ کا یتد الکو راسو شل وس یتفیدلوا راج الصا هلتهج یک هلی هوا
 ا تلاح نكيشفلوا لاطبا ىبأر كنیدنفا تلاح هلتهج یغیدلوا شلنا تیعبت

 | ندنفیدلوا دعا هعانقا یهاشداپ بویغارب یس هقرا كشيا و یدنفا
 | بلج هنوپامه یارس اصوصخم ییاشاب فر مظعا ردص هناهاش تاذ

 هانکتما هبا بلج هجورا ید ییدنفا بناح هرکصندکدتا هرک اذم هلا

 یار كندنفا تلاح هلا كا قاس یر یدنفا بناح هدک دنا هلم

 ۰ یدیشکا حرج

 7 دو هلا لزع راتاذ تیلیحو تناتملها یک هداز یکمو اشاب فور هدعب
 ۰ یدلاق شک ادهد نادیم هیدنفا تلاح ۰ یدلک رامدآ هیغیفخ اهد

 ۱ ۰ یدل رادشیپ هنیفلاخم هلبا رارصاو تابث هدنآر هنب یدنفا بناح نکل

 3 رب رحم رامان صا وللو ج وت اب تعصت ها شا ىلع هرص هرا هیلع ءان

 هلا قلا راباوج هدنلو تمذ ةئرتو ترذعم ضرع ندنفرط كناو قفل وا

 رابتخا ك هسلاب هن ره اشاب ىلع عقاولاقو ۰ یدروهنلوا افتک |

 هنکج هلزود ی 2 دینی هلینافو عبطلاب اسر و te یغیدل و

 و ًارظن
 2 مس



٤ r % 
 نالوا ریهظ هنسودنک « یدیا رای بقر هنلود لاوز ا قتروق |
 ۰ یدآ را و ینرانگیقم قوجح لب یجدهدنها یرلاغا و یرلکد دعس وط 1 1

 طقف بویلوا لوبقم هحهلودو لوقعم اناذ یسهرادا كناشاب ىلع لصاما ||

 لود ر ر هدن رژ وا لرامور نالوا*یهتمو لعن هاء هدنسلاوح و هدر وه ۲

 هدلاح یکیدلیا ما لا ییسهلازا كنا یدنفا ت اا هلع ءان ۰ ی قا ٤

 مبات کا د یژکا كنالکو رتاسو عنام اکوب یدنفا ب ا باتکلا سر ۷
 ۰ . یدا 1

 ش٤ وق یلبتف یتوراب شفلوا رفح مغل ك ویب رہ هسیا هدانا لوا |

 تلا ۰ یدا شال رضاح هرز وا كاسا شنا یک یکیدو ولا تصرف |

 شا هی و یسهعفو یلنلد a نالک هروهظ یا 97 هل را صا كن دنفا 1

 یدو راتک الف لوس هنشاب كل ود یدو و ۱۳

 هنروما كنسهعطق قلذفک اشاب ىلع امد هکردهرزوا لاونمو لاح لیصفت |

 كن الا "هرد ردا هاا هد رلکد ر 5 "هردو طأم بوالشاب کا لخادم

 تفلاخحم کا كب فسو ندننادناخ هردو ۰ یدیڈمردتا اع سارق ضعب ۱(

 راد رس فرط هرژوا یتیدنل وا ناب هد رشا داح هلکعا تاش هتلودو

 م توم هاکد اشا ىلع ۰ یو همانا وت هنس ودنک نف ۱

 : ۰ ردشمراقرح لالتخار جد هده وچ ری هلس هطسا و یرلکب ا 5 "هربد ۱

 1 : ۰ یدزامروط ورک ندهلخادم ید هنفرط حارد اشا ىلع هقشب ندنو ۱

 یهاوق یک نج رابع هداز اشا نالی کد وش
 ر هنهبلع كها ربا

i 

 جور ییس» ریشم تاک نچ.رادبع هک دو هداز ساب رات لغواو 1

 یک نایلس ندنس هعلق ناک و شمردتا حرص ییسهعاق نارق هلا 4 اما او 1

 یرلنادناخ قا ا ۰ یدیآ شک ا داعفاییرب هری ودنا a احارخا |

 هدد. هظفاحګ یرترو یی رار هل ر هنل ههبش ندناکرحو گناشاب ىلع | ۱

 ی رلکب ر 5 ف اف هلا ۰ ږےقا و ساک اسان ی ہد هسدا رتف |

 ِ نیز هی راس ها یرخ وا دل یخ ا سفر |
 تروص رر نیر ره هفدنلو ۱ نیت دنسودنک هلذح ندراص وصخ و ۲ ١

 ٠ یدریا تمد هر دانا لا ۱ ۱

 یس هر ر دراب ره رحم ؟: لب ما Eh كب راترضح RE ناخ دیک یی ۱



 دلار لوا هر لنت غا نخ هاب ی یزاو
 : ! یلحوص ید رافاع ی ندک دا فالتا ی رفا و كرهثبت راقاع ناذلو

 ۱ هعسد رب هدول هلکعا تردابم دو یراتا ورح یر دک تسار رس وص

 1 ندندامعسرد كل رلتا ورخ به نوا داف مفد ۰  یدلوا ید رم هداسف

 ۱ رارق هنصوصخ یسالرب و تصخر هن رادورو هباروب دعب اي هلیعفد

 | رکیدو ندهیلعتلود عب بولوا ولغاط هرق یر كراتاورخو ۰ یدلری و
 هن راتکلم رللوا ولغاط هرق هلغلوا ندنسهعبت یتلود ای رسوا ید یعمفر
 | اب سوا هرزوا كلردنوک هن کلم ید لوا ند ةن اعراس واو هداما

 ۱ ندنسابامر هیلعتلود راتاورخ ولغاط هرق هرکض ۰ رایدنلوا میلست هتنرافس

 | رانا هن رزوا یرلمر و لاحت ع هدنفایس ماحرتسا هليا یرقدلوا
 ۰ رایدنلق اتتا ندەلءاعموت

 4 رفت 9 یسانامر مور رفت نوا زو هلا هنس دعطو یکا هداناو

 ۲ بودا تاج یرظذ د هلتهح ییددل وا مولعم یو تولک هداعسرد

 نامش و یدلشالک | یتددلوا یرلمدا كناشاب ىلع یلنلد هن قیتصلایدل

 ۰ ریدنلوا هداما هتسهلکسا سواغ هلیثعم رارشابم ص وص#

 ¥ ىلاوحا ضعإ كاشاب ىلع یلنلد هب ۷

 گی خب رج

 | دوانرا یهدنراوج هلا سئاسد عاونا اشاب ىلع یینلد هب یسیلاو هیناب
 | هنفرصت هضبف ییسهعطق قلهقسوط ردا بارخ یني رانامفاخ كن رلکب

 ۰ یدیشل وا ردا یدع) ید دنف رط قل اک وک ندودلا

 لوک تم هفظ وه رک اسع دوا ی اشا ىلع دمع یسلاو رصم

 ۱ هدن را رل ۰ یدنا رودا دیلقت کا هدنراوشمو روط بولوا ریلی

 || روما هدایز نده رکسع هرادا اشاب ىلع دم هکنوج ۰ یدبا راو دیعب نوب

 | الا هح ور بولوا تادرب رب دم و شیدا رود هداع)ا ق وقفو رهام هد هبسایس

  كناشاب لع ۰ یدبارلیا هدافتسا ندننورت كتکلم هلبا راعا یرصم

 sS ۳ و كنسهدرک رسد رکسع قوزو یشابر ال هسا یسهرادا

 || فرص هن راعا كنابصقو یرف هلبا تراحتو تعارز ریثکتو ۰ یدا
 قره وق دنشه تالتفح هلا تب رفت رر یر وک قوحر هنکح هدنا یعاسم

 | تلتفج نکیا هبرق لهاو ۰ یدیا روفلوا ببس هنسبندن كتعارز
 1 e ا ژناشسرح نالوا یر ودعم كنا ا رکیدو یا

 ٠ چ قلتروف #۶



 TR E رم ی ی ی ی ات یب

 تا :

۱۱ > 
 ۶ یتش میاقو

 ضعب هدنناکرحو راوطا رامور صوصدایلعو كناباعر ورد هنس چاقو

 هدنلالخ :یسدنس شب زونوا وبشا هلجزا ۰ یدالشاب هکنروک تالوح

 روللوا رب روطهنش موزر ماب روج نیا ما
 ىلا ندمرلسا لها هلا لیمح لام راک ندنسهلکسنا طابمد هنس هنیفس

 لس جاقرب هرزوا كعا تع زع هندن اح تو رب بولا یجد یو رفش

 مور هلا صاضثا رفن شب نالوا ندهیبنجا عهد هنیئس هدقدلجآ ۱

 سار نانلو هدندیق تفلاشو ینا رفن تلا روک ذم كردیا قافتایرلحالم

 راشعارارف هللا مادعاو لتق یجور نالوایسولکدک هنفس رفن یکیاو یوق رم
 دلک ود هب هرق هدهطا هرو هدنراوج یسهطا سیم هللا اوه فلاح هدهسنا

 نکیا راردبا جارخا هنسهلکسیا توربب هبا لدنص ییایشا نانلو هد هنیفس

 هدنرلکدر و رح هناطداص هلا عالطا بسک یجاقر ندایاعر هد رال الاح ۱

 سودر ریارپ هلا ایشاو دوش یهدنرلناب بولبتوط رطوفم لاحرد
 ههرمام هناسرن خد ندنفرط كناو هکب فسو ینرصتم یتا ےس

 ۰ ردشاردنوک |

 هيس هتنئس رونل وا ریبعذ هک سر شاتشابا ندنساناعر زونا هدانناوب هد

 قودنص دن دره شب نوا للام راڪ رادقمرپ ندسصم "دن دنیا 3

 یحز رفنرب و سم رف شب و یسهرص رصم هدنکا هب روط ىلا نواو

 بوقلاق هلا یرایط و دوانرا نایتسرخ رشر و یمرا رفت تردو هب راح

 نھ ترد نالوا ندهبینجا هع هد هنفس نورد نکیا رولک هنفرط رمزا

 یرایطوب روک ذم قافتالاب هدهار یانئا راحالم 'یلەردناو یلزونا هلا

 یجوب اسمرب هلیسیر هنیفس طقف راشغا مادعا بوریدصاب نکروب وا
 هدعب رلشلتروف لرهتسوک تتفاوم نوحما یرلسف صیلخحن و كردا هعفادم

 یمهلج ندنفرط هدا طباص A راکدشود دسرف هلا روهظ اوه فاع ۳

 ندنف رط كنا و هکب فس وب تاللذک رب ار هلا ایسا و لا ومآ دوج وه بواد وط

 ۰ ردراشاردن وک هب هناسرت

 كنابشاو لاوما تولل وا باص دورولا| یدل هن داعسرد راد دناب زا الا هجورا ِر ۱

 ۰ ردٌملروب نامرفو صا یملست هم رودنک یرګلاب ییاععا ۱ ۱

 کد هرف هدن را دنب وص راتا ورح نالواشعا کت هدنګا زافو هدانناوب هاب و 1



 اِ و ۳ ا دید وغ اشا ناسالم ۱
 ۳ یر ديب رکسع نالوا تت ص نوعا رفسوب ۰ یدلبابصن هدرکر س یک دم

 هرکص هامدنج ندنو ید اشاب لیععما تیاهن بونلوا قوس هب یلبق بناح

 ۰ ردشعا تعرع هبناح لوا
 n نوڪ ا یرفس نادوس ییاناه هب سصع یارما نانلو هد هلءند ندناد وس دژلر

 هکلید ناماو یار یک یراقدلا ربخ ییغیدالشاب هیچ رکسع ندرصم

 یار نوجا یردب بواکهرصم یلغوا ك وا كب یلعو ۰ راشلوا روبح
 تورو ناماو یار دز لر ایم 2 رک اشاب لع دمع هدکدتسدا ناما و

 ۰ یدیشعا اسسا یک نجرلادبع طعف

 كلک هرصم نامه هدقدلوا لصاو یسیدلروب ناماو یار هب وبا كب ىلع

 | دسح هننلربا ند روس هل و كنا ران هلوکر کید نکیا شعالرضاح هرزوا

 قثرا رانمهلوک نکل ۰ ردرشعا لتف یهرامب توشوا هن رزوا ردنا

 | بواکههزریج هدلاوش لالخ یرفن شب یمرکی ندنراقج هیمهن راب هدرلاروا
 ۰ ردرشعا تلاخد هیاشاب ىلع دم

 هل النانل وا اشا تولوا ارزو تاهبحوت هدرطف دبع ببعع هنس ره تقولوا

 : هنسو یک یتیدلوا هنس ره ندنعیدل وا تلود د كلردن وک یرانامرف اشنا

 یشاب یوبقر یاد هنساها هدنسهدهع اشا ىلع دم ؛لرصم تلایا جد

 هدفدل وا لصاو ۵ سه هدهدععلا ید لالخ لاف نامرف نالوا شلردنوک هلا

 یلغوا نالوا یسیلاو هدج ۰ ردشلدا كلنش قرەلبتا ریوط داتعمر
 ۱۱ ید یرما یساقا كنا ندنفیدلوا نال هرصم مدقم هام دنج اشا : ےھاربا

 ۰ ردشلر و هتسودنک هدرصم

 ا ۱ لباق یلرع كنانشا دت تقولوا هسح و بولوا یعر ارب هسیاوب

 نالوا ردتعم و لی هدق رط ره هلعتل ود تقول وا مکی وش ۰ یدا صد

 اشا ىلع لذلد dn هدانآ و هدلاح یعیدل وا هدکا هلازا رر رر اک

 1 زا ند و شات ىلع لر ۰ ىدشملوا رداص نابرج اضف نامرف ید هدنقح

 | هلی هسلر و تلایا هتشب هبودنکو بولی نکج هلک هنسودنک تب ون هرکص

 ووننکج ندنسهرطاح كعشود همادر هكر وقح ندرصم یه ندنسه وب

 | هلزع ندرصم كنا ندنفیدلوا مولعم ید هحلام باب یماروب ۰ یدیا
 ۰ یدزامهنل وا تراسح

 ٠ + مباقو و

 دین رم
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 هر
 اد رابخا یودا شلوا روب 4 کس اا ج وق ا هل 7

 ۰ یوارا ىلع ةدهعلا ٠ ردحردنم هدنگرات هداز یتاش ود 7

 نکل ۰ یدیاراو رامدآ انف هلب وا هصایخ هدنصا دالب هوجوو نایعا تقولوا ||
 هدلومناتسا لرک ۰ یدبا هدلاحو ید لوبناتسا 4 لکد صوص

 ج هللا كمردل وا مدآ ۰. یدا قو یردف كنابمنا هدر: مقط ولو و

 کوا هلفلاغوج تیجارا هدنوناتسا قارا رب یخ ۰ یو کک
 یدنفا تلاح هدهرص ینیدنارا هراجر هدالکو سلع نوا قلا

 هراس نوسلسک یاب هر یهدنشاب ریغ وا یدعت ءرزوا قلوا قو رد

 ندراضح هدکدد رولیسک یسهفرا كحاراو رولک تشهدو فوخ

 هنلکد صوصخ اکا یدنفا تلاح هلکعد ردمرب رب منب وا ناما یسیرب |

 یتبدلوا شعد رولوا لصام دصقم نوسلروا قیو كرر یهدفرط هنوا 2

 ۰ ردروهشم :

 اق یکرو هراق یلق هدرلهرشام رکو هدلوپناتسا رک نامزوا لصاما

 قوزو هدنروص زامل وا فرعت یسهرادا كفرطره ۰ یدبا قوج رامدآ

 هتشب ندنروما ےظنتو حالصا كتلود هلا لوصا دیدم اساسا ۰ یدبا

 ( مدتنهل لضفلا ) اشا ىلع د یسیلاو رمصم هدلو و ۰ یدا قو هراج

 ۰ یدبا هدکعا زارحا ییفرش
 ¥ هب رصد میاقو 4

 یدبا شمتتچ ردق هرهلالش تودیک هنفرط دیعص اشاب ىلع دج هنس نک

 هيا هداتاو بودا تدوع هرم هدنلئاوا یمهنس شب زوئوا ویشا

 ا ا یاس درزوا تراک یا داشتنی مات یلص “رکا
 دم یس ضغوط ۰ ردشلدا هع هدوم هلتبسن هنو امه مان هعرو و

 كنه ردنکسا هنرزوا كنا ۰ رد ر ندنررا وپ لا كناشاب یلع
 جد یادراو لرصهو شعا قرو حسون هداعلا قوف تراحم و تعارز | 3

 ۱ ۰ ردم را هدننسنوا

 ندزوو كرد! تکلع راعآ هلا هعفان روما ولو اشاب ىلع دج هتشبا
 ۰ یدا هدقلوا رفظمو قفوم هدفرطره هلبا تورث یکیدشا لصاح

 نادوس هرزوا ڭغا تموکح عیسوت یخوط هنسورجما كناقب رفا هدانناوب و

 هدالوالایداج لالخ ه ودرا قحهنلوا قوس هفرطا وا بوالر طاح هنن رفس

 و

 یا تیک ارم 4
 ا راع هر 7 فو و

 ار و و ۸ 7 (ی رضا ر

 : ل 0 2 ۱



 ادا قرهلوا مورحشو سوم ځد هلتهج یغیدم هالقح هد وروک ینا
 ۱ ۰ ردشعا تدوع ارو هرکص ندکد لیا ےح

 ۰ شعاقوزو كنقلخ یسوبفكنا عقا و لا ی داک دنسهراد اش ا شیورد

 ۱ كلود ارز ۰ یدا ندهیعبط لاوحا رمکح كتفول وا یدو ن کل

 ۳ مولعم یلاح كراقاجوا نالوا هنمان يرکسع بویلوا یرکسع مظتنم

 1 بولوا ياخ یسوبف كنارزو جد هطساو هنسهراداو طب رو طبض كتکلع

 | ضرع لها تقولوا ۰ یدبا ترابع ندنامشح ماطرب هسیارتو

 ۳ | ومل فا یک قلوا كلام هایم قلوب هسبت ولهب تو
 در زو نالوا بلاغ یتظ نسحو لدفاصو فوص یک اشاب دیش روخ

 ...یدپا لکم كل نیغ نس وک نسوا كناوخا وب هووک
 زا ۱۳ ها ی ی اتم كا تاک رو رف

 | جو خاص نالوا یلسف هدبلح كناشاپ دیشروخ هداا یغیدنلوا تسایس
 ۱ یولوم یجقتل وقرب ندارقف ماشخانود مدنفا بولک یرب ندرارومأم هیات

 ۷ را سبح ینبم هنکیدتا یسهعزانم میشم هب رب ند رکسع یش ورد

: 2 

  ی ۳ 8 2
 2 جدا د 3

 ب سس سست سس سست سس

 | ایت رفن ترد حابصو را دغو یبهرامب هلقلشلک اپ هدنادنز هک
 1 حاتحع هب هل ءاشع هلیع دقت لاعص م بواک هنس وق اشا یم هج وز

 ۱ | چتر هدنرزواو یتسایشا نانلپ هدنرزوا كمولطم لوتفموهدافا نی راقدلوا
 ۷ امدتسا ید یرلنا هرزوا قلوا هقفن هراقحوح ها نشت و

 نا EE نا یتیفیک توروتوک ز زکه دن هزیدنفا اشا یلاعصرع ۰: یدتا

 ۱۳ ةا هتك نايم رولطم لوا تىلال فی هالا اف
 1 2:۰ یش بی ض هو چو لاص هدکدت ۱ ما یهیضق ویدارایدلیا
 تا نالعا بولوا ىك مع وا ركاب قجةللوإ مادعا هجا
 | نالیغار هنادیم هعلف حایصو و ۰ ىدا ج وا جد راپ وط نالا

 | ءاطخ عقولا رک ا مدآ و ۰ یدبا لعد هدایز ندجوا جد لوتقم دسج

 | یو ن شلاق هدهر و شلوا دهن مدآقح هنلوا لتفلصا ها شخزا لتقف

 ۱ 1 رکم ۰ شا مای هنتبشحم ود مع ولعا ظاسا یزعدنفا اشاب هدب و الک ۲

 ۱ 1 . قجهنلوا لتفو شلدا لق قرهلوا مرج ی اهد مدآ ترد دیک کوب

 ا فوتو باب را یغیدلواشلرب ویلاص هحول رک هلا: توشر مدا ترد

 هکب ینطصم هداز یساغا راطق هدلب نایعا یبوا كشبا نکل ۰ شعر ورخ

  eو هل وط ۱



۳ 
 ادرس كا یس تندرا لا نفر تارا ی

 َء یدنل وا باتا هم رومآمو

 و

 هدننیعم كنا یدنفا فیظنو نکیا یرکسعرس یناح هیفوص اشا دیشروخ نا

 هنکو دا شامهلوا دونشوخندنتهدخ كنا اشا دیشروخ بولوا ینیما لزا

 نیلصم » و لاح قفاوم یسردنوک هبا هلت روا قق هرک و ًارظذ

 ملکلا ذفان ہدنوریب و نوردنا تقولوا هسیا یدنفا باهولادبع بویلوا
 كلی هلبلرع كناشاب دیشروخ هن رزوا یمهعقو بلح هدلاح یعیدلوا

 هدننهذ یکردتا یسلاو بلح ییدنفا فیظن رچسا و ثالسا نک

 مشتحو لمکم هبلح ك ردیا بارشا هبیدنفا فیظن یتساروب وشهردشالرارق
 شقنک هلا هب دید هداب 9 ندنم وزل یجدواو شا راطخا ینسقیک هلا هراد

 هدنماقم ثلمرک | راد رسو ترادص امدمم اشا دیشروخ هکوبلاح ۰ یدا وا وز ترک ین یوم ایم و وا او

 مدقا ندنلوصو كندنفا فیظن هلبسح قلوا ىلا هدفرط ره ندنفیدنل و

 ۰ یدیشلوا راد ربخ ندایانخو |
 یدنفا فیلد هبلا ىم وم ه کز د نوک یکیا ندنلیض كيلح الا هحور ا

 ینا مایا زارب اشاب دیشروخ هدکدننا هل بی رف هبیلرکب جش بوراو هبلح ۳

 هللا لج ناب ه 0 ندقدتالک | ینغیدلوا رادربخ ندایافخ هلا فیقوت هداروا

 دنا نکل ۰ ردشخا مارک او ناسحا هلهج و قجلوا قبال 8 رومأم هثب

 ن رخ ۶ یدا ضقانم هت ر ر تارک یرظذرد و ا
 یغیدلوا داسف رح یزرطو روط ییبم هنسهبخ ضارعا كنا اشاب

 هاش را وظ یناقلعتم كناشا دیشروخ ید ا ۰ یاب دارا هدننارب رګ

 ضا ضا كتەوصخو نیک باعصا صعب هلا هڅو و هجا یاب ند رادامتعا

PONهم وب ها زالا مزالو مادعا و ماا یزو مرج یف دیت یب  

 ۰ یدبا شدزاب ویدرایدلوا رداصیلخت هلا بیرغ بی رقت رز ید یتاسک |

 ندنعیدل وا فوم هکمروت ف هلاغ یلاع هاولند هجور اشاب دیشروخ نکل ۱

 ان دشروش خو ۰ یدک هلا ره قار ا
 یکودود ید یدنفا فظن یدردنکی هنتلا كنەقح یدیسلوا شمالوا ققوم

 ۰ یدرالاچ |

 هلغفلو هدنحما دیعص انشا ىلع دمع یسیلاو رصمو شوك هج هایش رط |
> 



 قلوا ریذپ هب وست یراشبا دادفب الاب هجورب كننارفن یبدربخو یب4 عو
 رتا« ید رانا ندنعیدلوا شماللق موزا هنن رامانعا هباروا هلیبسح

 ا هح: لزا ن اتص .یتنلاو تل راز
 | یسازج بیئرت كنا ندنغیدلوا شلیا تنواعم هنتاصع باح مهاربا دوج
 . یدنلوا رماد
 ۱ شندلوا شمزدنوک ارادو یر نالوا هدفارطا كناشاب شوو
 اط اط ی رر ف دراو لعاط نالوا ر ندکیاامو یارگتسع

 ] یسلاوهنطا نالوا رومأم هنذیعم هدلاح یغیدلوا هدقمترا یتوق هکدلک هبلح

 ۱۳ اد اناا نالوا یانلاو هقرو اشا نتدلالالعت هداز رابح
 5 طرق هدنسدرا تاتصع لا لع نانلوا قوم هن رزوا كنو ۰ رددت

 ۱۳۳ ۰ ی ا هد را نالوا وقو هدف اب قارا
 ۱۳۳۲ یارزو هرزوا كلرک ادب نورد لا هربع هوق ندرطتعا

 ] یرااوف موحش هنب رزوا یربش بلح ی ر ۰ یدیشار و رارف

 | یراوید نالند یراخ روس را وط ر ےل الع نوکر قردنلوا بدترت

 ۱ نورد یرلرکسع دوبنراو یلغاط ندراهنخر یرلقد-جآ قرهنوط هب وط
 رام رات بویمهنایط ایت ڈا هدنرا لادم یتاقز نالوا عقاوو ربشمریک هرېش

 | توریک ید یرارکسع كنەثلث یارزو هدعب رلثعا رارف هفرط رر قرهلوا
 | مادعا ایتشا یاسور رف ید نک هلا هد هر صو ۰ راشللا طبض یرهش

 ۱ : 2 ا یارو ر ر یز

 ا هروت اد تار رع ۰ یدیعاردنوک هلوماتسا راز هللا

 || ۰ یدلوا هعظع تبنونع بجوم ۰ یدلو لوصو هبیلاع باب هدنلئاوا

 اصوصخ هاشاب دیشروخ و راکروک روع" ولباق هی سو هه
 ۳ ۰ یدلروس لاسرا ر مح مت هد هنبق رب

 | یس ا دی شروج عا یداب هنکزاشا تلح هدل وناشا امد
 . هدب ودیک مدآ دقت ندنشدلوا شلتا نارود رازوس ولو شعا قلخ

 8 و ا رابشا و قیفح یغیدلوا لاا رتو ینک و دنا ه ىدا هب دننق

 ۱۵ لناک نیما. ه را ییسا ار ا نال تولوا
 فارشالابیقن یالوط ندنراتیسانم هنواسمه یار یدفا فیظن ینطصم

 ی



¥ ۸۵ % 
 ور اب داشا هتغب هوهک رب ندنراقدلوا شعالرضاح هنعاها هنتفر الاب هجورپ

 هدعب ۰ راشغا مادعا ینا بوصاب یتغانوق تکی ادهک ادناو ماق ه هنتق

 رکید نالوا تسمد و كم هروجفو قسف عاونا هدرهش نورد یک كلنا
 بایسا یرافدلو بوصاب ینیرافانوق كشاما ابشاب و ا یکم

 امو نشر ونک ههم كردار یار هر
 تبا مالعا یو زکلاب هلوتاتسا یدنفا یضاق ) كردبا تراشا هبیدنفا

 عفد هللا ليلا فئاطل عاونا لاعا یدنفا الم ۰ رلشعد ( روشیتپ

 رکب جش هدکلرب هلبا بلج ینیژثکا كهوجوو الع لاحرد كردیا ساجن

 تفادصو یوج اضر تااو راشمروک ییاشاب دیشروخ هدلحم مان

 ۰ راشطا

 هعینضتو. رمضح هلعطق نتسهرخذو نیوص كيلح نامه اقا ك

 یرادحسو بلج هلرکسع رادقم ررب نی راسن نالوا هدفارطاو رادتآ

 زدغاک نوعا یسهداما هلرکاسع ینیدلوا شمردنوک هر راد ك
 ةهعظاوف رک اڪ كب یکیا هرزوا قلرافح هنسهلکسدا هبفذالو هراطا

 نا نام ل هیداعشرم زار هلا یر هنسلا و كنا یا وا ]

 ردفا

 ییلالتخا رکب رابد ۰ یدلک هلوبناتسا ی وک یحنزکس نوا كمرح ینارب رحم

 بجوم یئودح كنسهلاغ بلح هدر نکيا رولیشاضوا هلبا قهردصاپ
 مدآرب خاصو ندتمو لد ابو تربس یقاص اشا دسر وخ ۰ یدل وا شالت ۳"

 هنعاشا هنتف هل وا دوګ دوخ نکا مزال یرلعا لاح صف هنلود رد ||"

 a ی E تب سی سس یا یو یا تا E عام سرا نخی ساتن سست ته ی مع نت یو جهت 8 مع بس بسه دی عج حج ۰ . چ بس تست تست ج : : 7 ی

ET 

 ههر ادو هنغیدنلوب نا الا ردا باح ا ا یرللنا تار
Nشمع  

 رادت كناشاب رکب 3 فرصت ی رهف ناب قلم هل ۳ وا قسم 1

 ام واللوکا 79 ا اندک اشاب ندلالالج ا و را ۱

 یسالاوبلح ندنک هل هدا هناا جد هبلح ییبم هنغددل وا ندارزو ردثقم

 هیلح سفنلاب هسرواک م زالو نره هنسافا هسا رسيا ه ره هربا اب لا

 نوعا صن دادفب امد هقشب ندقدلروب راعشاو ما یا تق

۳ 



EAT 

۱ 
 اسف هن زالا کو راشکرس قوچرب هلبما شاشح هدبلح هکهلب وش
 نورد ربلاوو راردا اانا كنەدلب اعاد بونلو رادشب

 ا ربا تماقا هدعقوم مان رکب حس هدرهش ج راځ بویمهروط هدیلح

 ۱ ۱ ا
 | كناشاب نیدلالالج هداز رابج نالوا یلاو هبلح هدنسهنس زکس یعرکی امدقم

 ۱ | یاسور كيلح تولوا یمادضتک رب هدد ناراب رک رولید ادغک هحوق

 1 | تنوکس دحهبا هبلح هدک دا مادعا هللاهعدخ رب ینی رفن زکس نوا ندنرامثا

 ا رلرزسُم ماطر هدننورب و نورد كبلح هن بوم قوچ ۰ یدیشلک

 ا هنب ولبلح ۰ یدقیچ ندنرفچ هن طابضناو هراداما ۰ یدلوا ادب
 ۱ تکرح وشراق هتموکح بولا هبیزآ یک تیاهن ۰ یدلوا جاتح هبهس رپ

 | داسفرب لردا تیعجج داوس ریثکت هلا افخاو لوبق هرهش یرایرارف مناطربو
 | لاحءوس كنقلخ یسهرباد كناشاب دیشروخ ۰ یدبا راشغالرضاح هنعاشا

 | ردقن اشاپ دیشروخ هکنوچ ۰ یدیا هدکغیا لیعتإ ینوب جد یرلتکرحو
  هتنسو تاتک ) یتحو قسافو رجاف ردقوا قلخ یمرادهسیا خاص و دام

 ٠ 1 یک ماما مار هع وا کین یا یاوه ۶ رخ شوخ تیطخیا یوا

 ۲ لاح تکب نایلس یسادتک و ۰ یدبا قفاوم هنلاح كنماما كنا لأم كنت

 ۱ 1 ۰ :یدنا زالوا یلانبندترتشه زودنوک هک ۰. یدیا تیم كب یزوطو
 | هنعابتا اضعبو یدرولوا یک یلد هلترارح كهداب و قرع یراماشخا
 ۱ 3 هنک وا ینکیدلک تسارو بولوا تسد رحاب لر هنلتدح

  هبیشاب سئاس هح هکر و . یدرالاووف هدنراقاقز بلح یسب راب ہیک

 ۰ تف هلکعا رارف رتسذاس هدقدراو" هروخا بولک هن رطاخ یعلنغراط

 ی یر و رالو هلراوساو بسا یهدروخا یزماوا دج
 | ادب هلغلغ عطر هدبلح قاوسا ندنکیدر وبلاص وراشیط ندوبف

 . جد قتلخ یسوبف ا یدیاو یلاخ كنسادک هتشب نار۶ یدشلوا

 دیشروخ هزاچب ۰ راشما لوغشم هلبا روجفو قسفو تسمد هکر ه
 ۰: یدردبا نظ نسح هدنتح یسهلج بویلوا رادربخ الصا ندرلنو اشاب
 . یتکجهدبا تیصعم باکترا كنماماو زاب ییکیدتا ترشع كنسادختک هله

 یناکرحو لاح ءوس هل وا كنقلخ یسوبف ۰ ىدا ممروتک هلی هن رطاخ
 ۱ نا و هل داف« یدزوت زفوط دارا تي لب مدا بص كلج

 اک هجور ¥



KAN e 
o٭ بلحو گراد لو 6  

 نایصع یسیلاها رکب رابد هرزوا یتیدناواناب هدنسهرص یعیاقو هام هنس

 دیلاهاو ۰ یداراشغا هرصاح یابشاب مار یتا رکب راد را
 هیج وقر ا رابد تولک ایعشا ر ندفارطا نوحما هاما

 رک اسع ندفرط ره ید نوح ا دادما هیلاو هددسیا شلوا ادم دیصاع

 شن ندر ناشد لیک اشا مارم هعشب ندفدنلوا بتر هبلک

 یسشاب ناکسا والم نالوا یرادفرط یتبم هنشدل وا یحاص تیبصع هلکعا

 رف هکب نیبدج و هکب مهارا: ی نیا را
 ند هلمشلخ یراتررشع جد رانا ندنک ودا شقعساا دادما هلیسهراطا

 ۰ یدبا شمر و تخهدو فوخ هلالتا بایراو رز

 اش ندلالالح یسیلاو هنطا نالوا رومام هکر سلب کک

 نالوا شلردسوک لوا كنجرد ندنرفرط اشاب هلن فط) ییلاو ساویسو

 تیشخو فوخ هلالتخا باب را قصلوا دراو هرکب رايد یدرکسع رادقهر

 هبیلاها هل العا یعوع وفع اداب مارم هد هرص یراقدالشاب هفلعاط لر هلک

 نالک ندحراخو شلیا تعجر هن راوآمو نکسم یلاها هدکدرب و تلاقسا

 زویحوا ندنسساضف یتاه زکلاب و شمالشاب هغلغاط رر رر یجد اققا

 نکلو شا تاب زار ایقشا سم مان روع نالک هندادما كياصع هارکسع

 ۰ ردشقنک تولوا عهد اف اە دوا

 قرەلوا تیظوظح بحوم دورولاب +بیلاع باب تاررح نالوا راد اکو
 بروا یدوشا شا والو ak وا ولیات د رضا رخ هباشاب ما رم نام

 E ها سه یر نا جت ده ار سراج ۷ ید ار طارمی ام حر دم کیک دهد هد کا وا 5 EES وند ES E . ر د 7 pz 3 ی قد ستوده جت شا دف ما نم جوش دی ی ا عمو یی ار ی ها
 هرز وا كلر دیک هرانانلو هدم ا هک س و هکر مهارا یللت و درب

 هرف و رر ید رفح هداز مس ناو هدرا رو ناجا روع” تو نوا

 طیص و مقر یک ما و تاعطا۰ دا را دم مان رادرسو رگ یلعوا دوسا وج

 مادسعا ۱ را رک هلا هدهرب رد لروع رک لابی كس را ودنک هلا

 ی

TE. ORAS ۳۱ ۰ ۱  
 هدم رک س دی وم هلغل روس نامرف یرغ وا ی هر هانا ادم تم رک ژاند

 تل

 شل رایج هل وب زوم رکسع نالوا سد سم ندا نوح ا دادما هب شات مار ۳

 هدیلح هداتنا لوا هدهسیا شلردصاب الا هجور لالا رکب راد نکیا



 خاس زوس طظ ۰ یدنلهراب یجاقر ندنارفن ردو هیگ درغاط ییعج 1

 « یدلشالک ارل واداسفآدبم قاطنتمالاب و ۰ یدنلوا تفرکو ذخا هدیجاقرب

  یتنقد رظن هدایز كب كتموکح ربتیمجب هدنلوپ تی روهجج هل وب تقولواو
 ۱۱ ارالوا داف تا ضا ندنفدلوا بخوم یهشیدناو شالتو بلاح
 ۰ یدلدا مادعا یرف ترد نالوا یثاب داسف لصاو ی یرایضم

 1 ۱ ج زا لوا داح نالوا عبط تسد رد ور د هنس ج وا كنهداژ یتاش ةت

 | یرظان هرماع هناخمط تقولوا ۰ یدلب هنلوا مامتا هداننا و هللا لاح

 1 ندنسهلماعم نال وا عفاو ۵ دنعمط كانکوب تول وا یدنفا یک نجرادبع

 ۱ | ندفراعمو ره یکربقف ذسیک هیلا یموم ) کرد هداز ناش هدنقایس اکتشا

 ۱ ه هروک ذم مكون تولوا هاو نصنم یرکفو را ندنعیدلاق هر ی

 | شخفرش مدقم هدنلدشعو عبط یاشنا روك ذم باتک ندنفیدلوا لها ان

 ۱ ا ینا كنس رابع ا ههباهأش "هدافا رخ هدارا و صا نالوا رودص

 | یکدلیا مادضتسا اعط هنترجا تلق هددسبا مدلبا لی زج یعس ردقنره
 | كرك هش هلتیلهاج دانع اعر هیقف تاع یموبق یعماح یکی رادکسا
 1 3 ندکعا فوكو تیاقت یەک نوش و 1 رک ییسالما تاف ورح

 ۱ 1 یدل وا غ راف

 زا ولردوا ردقهنعبط مامتا هلا لاصحتسا ییسهبنس "هدارا كاتکوب هداز یناش

 ردقوا ندنساعهخ نانی بیقر هنسودنک هدبط و شا راتجز
 زا قرلعت هرخا تفو بومه وق هلا درم یتسدنات داح هدانناوب هک شع افج رز

 | ارج نف هیلع ءان ) هکرید هرکص ندکدتا رکذ یتهیدلوا یتبارغرپ

 یتبحا ) یربقف دع فیلأت یصوصخ یضرع هنامرف مرک هاشداب یالعم
 , هنتبکن تفو كرادغ یاهصخبش هدروک ذم نف نریدشا ربظن هنلثم ( هبنج

 .' یهتنا ۰ یدنلوا رخأتو فیقوت
 1 وبسا تولوا یس هفاک تامولعم ید هدم و نفو ته ۳ كیهداز یاش

۳9 ۳۹ 

 1 ۳ راد ۳ فوسک نالو عوفو هد رخآ كنس ەایذ یس هنس شب زوت وا

 ۰ رونلوا دارا هلقر (5) هدرز هح از یغیدلوا شما ج رد

TAD 



 و

 هب هبلعتل ود ید وا بو ]وا هدنطص کد نت رغم الف ئ ا شا :

 ندنسصا را هرس ور هل :مح ییددل وا سا | احلا هتل ود همس ور هلا نابصع ۱ 1

 ندهملعتل ود جد ی رهعلق هرقاناو موخوصو داحا هن ام ییهشدل وا دودعم ۱

 نیتکلع لیاقت كنا رفت واست نالو هد لغو بلط هنانس ود

 كردا تیاحس ود ید لوا ارحا زوم نکیا ندنط ورش ا زامما ۱

 ندنفیدلوا شمردنوکتاهلعت هدلوپ وب هفون وغ تسا یسچلءایقم هدنداعسرد

 ی ردب هدنننص هلک تلط نوا میقت ی هدهاعم ط ورش فو وغّرسا ۱ 1

 نالوا یعناشن هدانا وا نم هنفیدلوا کچا مده درب ی
 طقف ۰ یدلوا رومأم ۵ هلاکم هلیسیجلیا هبسور هدبجر طساوا كب دماح

 تك یهدو و نادغب قیاس ندنعدل وا حات هنیعمرپ ردتعم هب هلاکم

 یدلدبا قیفرت کا ك |

 هد هدعم) |ید لئاوا یدنفا اد نانل و ا ردص یدک هدانیا لوا ۵

 دعس جا نالوا یرظا تام و یسادنعک ناطلس اعا هن ر هلا لزع |

 ۰ ردشلوآ یرظا تام اا نافع یکرکو لام ردص یک ۲

 كىل وتاق هرز وا یتیدنلوا ناب ہک د رص یباقو ید دنس حج وا زو وا نک

 هلا یتیدل وا شمالشاب هراس یلیخ ندیلیخ هدهس ورگ تللاع نو

 ذ یسیکیا رب ندنرانلک وزیا كرلکیلوتاق كردا هلخادم هشيا تموکح

 هسیایرایضعب ندنرلکیلوناق یتمرا یداکق لنوغروط زار هشیا و هلغغلوا
 تیامر هن رانا كيلوتاق هده و ییمرا 0 ولاق نی یالانیب بذ ذم

 تددص بچ ود هدنسهرا فنص کیا و ید لر طد , ییمرا یدرا ردبا

 لابخ كمردشل را یرلکل وتا هلا راشرا هدب ودا عفر ى ضصعب نالوا

 لیطحا فئاطا ا راكىل وناق هسا رانروشود هايل وخ ون فا : یدشود هنماج

 هکی دا یرابهار ییعرا یرلفدلوا شعا كيلوتاق هحول رک هلا هناس رف لا

 املا یداوم ضعب كح هل هدا كيلوتاق یرانمرا نوت هتفر هتفر هه رطب

 فیلکت هدنفابس تین هرلبنمرا یداوم و لهحنع جد قا رطد بودا

 ینوک رازاب یحرب نوا نسهدععل ید ید هنس شد ز و وا ویسا هلکعا

 رەد ردیلل وا هن اهد نیسکحهدیا رز سهام یز نس ر نهرا ۱

 ندنربلا هلبا لاح ح وک كب قی رطب راشعا موج هش رزوا كبش رطب |"

 بوشیلب یارش و ناطباض قالوق هنن رزوا هد رعو ۰ شجلق بولتروق

7 ۱ 



 ۱ عامر - اا لد ها قلوف ندرتدلوا تعب
 اچ رب راق هلیسوقروق ناح كلردبا رارف یورپ ندنرلجما ۰ رایدلوا رامرات
 قاثاب بوالشاب هناغفو دایرف رای راق رایدریک ندنسهقرا ید راربعر هدکد ربک

 بادا راربجر هدهرص یغنیدلو عوفو رانلاح یک كهروشود قجوچو
 ین راک كموفم رفن نالوا شرک هنماچ راپ راق قوەلوا فلاح هب هیم و

 ۰ رتدروتک هن رب نت راد ریش سوما ودنکو رایدروت

 كل رایحریس ید هدهءقوو اشا شب ورد نالوا یمظع ترادص نیشن هداه»

 لرش ار ز یدنا شيا رب لکشم هدب رعوب هس ودنک اعفاو ۰ یدا یشاب

 هللا لتقو حرجو برض لراربجنر ییتثیه قلوق نالوا رومأم هنس هنفاحم
 دارا نالوا یرلسر رنو هد هسيا كمد نایصع عون رب یرللنا رام رات

 ٠ سد دانا اش هشدلوا ناخن یر هدرا روک كرابشاب
 | ضااهد یراتانج كنه قالوف هدلاح تقیقحو ۰ ید راو ی4ا

 1 داغرا قترا تموکح ۰ یدلوا هلئسمر حوک یلح هلتهجو ۰ ید
 | تالیدت صعب هرزوا یتیدلوا تداع ورندندمر ۰ یدلاق هدنلا داغواو

 ا

 ت ت

 یک بم دا« یمناج هییحس ی N سه هک یخ اب هود طبل بیا دن مک ریس نصاب یی هاب کت ی E TEPE E E NECN U PO SA E COM یه یو نا ی ۳ ی

 ۱ ۰ یدلاق هراح هعشب ندنسارحا

 || اشا شی ورد مظعا ردص ینوک هبنشراهچ یحزوفط نوا ثاوالاعب ر

 ینرصتم یربفاصس یبا هجوفو راکدنوادخ هن رب هللا نن 4« یلوسلکو لزع
 بصن اشا یلع دیس نالوا شلدا بلج هتداعسرد ًایفخ دحدقا بول وا
 ۰ یدنل وا

 | هلبا نن هنغاط روفکتو لزع یساغا یرچک: ینوک یجشب لرخالا می رو
 ۲ یمادنتک یراقاجوا هنب رب هللا لزع یثاب یجب وطو یسادنمک لوق هنن رب

 ۱ | دزع خد یساغا یرکب وب ندلوا مات یسهنس ۰ یدنلیق نییعئو بصن
 ا یمانا یرصکی انا لع یر قرف یمادضک لوف هش رب هلبا قنو
 / ٠  ردشل وا

 1 ار هوا ۰. یدلیا :دلوت هدازپشر یوک یحزکس رخ الا عبر

 ۱ ۰ یدلوا توف بقعرد نکل ۰ یدبا قحهلوا دجا ناطلس

 هرزوا تّئیه یغیدنلو رفسلالبق یدودح یلوطانا هدنسهماندهع شرکب

 تويغا افو هدهع ول هبسور نکیا ح ردنم قوا ملسل و در هب هیلعال ود
 ا

 هک شاف $



 سس

E 

SE 

 ارجا یی را د ساف ضرغ درحم یسهلوقم هلعو ربحر قاطرب ور

 ربع و | ندا ع ورش هان ر قرهلوا لخاد هندادع یرګ کی نوا |

 یکیدتسسا هلکلهدنوک تاق یکیاو رارولوا طلسم هنن رزوا ربقفو یتغ سم

 ندنکآرتا ییگشاو یاویصو شاقنو یبهدنر ندا تمدخ یئزج ردق
 هدنسهن روا ییاص كنک روک یهدنلا هلیساعدا قلشاب داعرا هصامناب ادعام

 كحملب رب و هدنشاب هتفهو رولکهقبج درک اب كرر شوقنم یناشن كتسهطروا

 یسقاب و رر و هربا ی یتسیراب بولا اربج ندنبحاص ان یرلکل هدنوک

 تامزاولو مسک او هتسرک بوی ردشراق ییسهقشب هبات روماو رولا ود |

 صا هلهحوو رایشاب داغراو رولک مزال قفل هژمتف رعم كنا به هراس

 ییفاب تور و هن راشادل و نالوا نیعم هراودنک ینیرادقمر كلام نالوا ۱

 ها را_هیبح میظع ین هبشا باعا لصالا ٠ یدا رولاق هنيراودنك |

 ۰ یدیا رارریدشلاج هنغلقوط یزاغوب نامه ید یهلع یافعض راردارغوا |

 هاجو ظوحب ندناض رعذ هل رارشا یاس یرلان رادْشاب داغرا و هیفام عم

 نالوا قرتحم هدنش رح ویتموق نالوا رکد هحدقا نکل ۰ یدراردبا

 كنو 4 .دس>ح قلوا سر مس هدفدنل وا عورش اا كنساسیلک ییمرا

 ولماو یراسونوقوف هلحو یتارفنو ناطباض قالوف یهدنراوج ندننارایط
 اتم بوسا قلوا دنمهصح ید یرلباد اق رهناخهوهف ولناشنو | |

 شعا شوخ ییرارطاح كرانا هلبساطعا ه را رادتقم رر جد یسیلوتم

 تویمهنلا یدرا كنافص ناراب نالوا بابقوذ ندان ناوخو هدهسیا

 همثلب كس نهد ( عارصم ) جد راشرا رارولک هیاروا قاتط قاط |
 ندنرل..شاب قرهرردصق هراب رادقم رر هنرالا رانا رەد ( هدتخود |

 قالوف نکیا راردادوهح لذ هنماعا كناسیلک م دفا تعاسر و راراواص |
 قصو زعا تقرافم نداروا یک یرادقعمو نیما كنان یتارفنو ناطداض

 بغا زوبحهتتساطعا هراب یراشزاو رک هفرطر هقدلا ا و ٩
 دنشیا واب و ردیغاط ییهلع هدر هدیکیا بوراقبچ هدیرع هرصهرا هرزوآ
 دن رارامتعا هدمه و هنن راهدیاف مه لرایشاب داغرا هسیاو ۰ رایدلوا روشیراق

 یارفن و ناطباض قالوف ینوک یصسب نوا كلوالا میر هام ندنهیدنوقوط
 قرهل وا هلناسقم مس هدا اب 6 هروهظ هدنسهرا اور راداغرا ها |

 ررر ۰ یدلوا نابرق هباسالک یان یحاقر و ح ورح یجااقرب ندبف رط ۱۱



 هدنفایق هیعمر یالع هلا قواق كوب و هماح لوبو همزج یناسا بوروک

 ۰ شمرزک

 لو و ولهماسع كوب یراکدلتب هن راسل هدنرنوک تیعجرب هلرمصم یالع

 ئر ندراضح ۰ شەروتوا هسلحم ردص بوک و شرک برعر ول هماح

 | هسخوب ۰ شمریو باوج وید ال شمروص وید نیسیمدنب سقم شاب کا

 زا كحد ال هن شعد نسیم داهفف ۰ شعد ۳ یاد شد نیسیع دند دش

 ۲ | هباهم هدکدید نیسشمراص هماع كوي هلبوب بورک هنغلبق الع نوح ا
 ۱۳ نا قدانص وبغا دارا هداز نااش یفیدلوا شعد هاهم یدیناپ
 | 902 رد زرا یلوا ةر تا ا
 . | شب نواو هبیدنفا تج: یثاب ےکح ندنراولهاب لوبناتسا هدناضمر هرغ

 || رارب هلبا یدنفا مار قیطمعم طاطخ ندنرلول هباب لویناتسا هن هرکص نوک

 دیشر دجا هداز یدنفا هلادبع و هیدنفا قیدصدح یدیفح یدنفاقیفوت

 ۰ ردشروب ناسحا یرلهاب یلوطانا ترادص هیدنفا

 1 ¥ هد رفتم %

 ا ور یک اخ تباعسو زغ اشاب یندشر نالوا یلاح ردص ماقما اقباس
 ۱ . یدلوا رومأم هتماقا هددسکسا هلترازو عفر هدرفص رخاوا یشان
 | مزاع هلا ناییص ما ناعلس ناطاس هدازهش نالوا هدنشاب چ وا اب رقت

 | نفد هدنسهرت هبناثع ینوک یحندب یعرکپ كرفص بولوا نانج یوس
 ۱ ۰ یدنلوا

 "۱ عارز نقل هدنهاکشاب یسهحاس مردوب عفاو هددیفس رګ ورندهنوا

 | عارذ قجوب جوا یللا هدنهاکتسد ینادیم رکو نویلاق هدنرارف
 | خد یسیکیا هذه ةلاجخا هدلاح یکیدلک هنلوا اشنا نیتقرف هدنرارق

 | هنساسشنا نیتترفرب هدرکو نوبلاقرب هدموردوب قباسلافاک هلغلوا یلاخ
 ۱ ۰ یدنالشاب
 ا یلبخ قرهلوا مئاف هن رب هرکص ندننافو كنا بولوا ندنراکو لم هلرازج

 || یسهنس ترد زوتوا نج اشاب نایلس نانو یسیلاو ادیص وریندندم
 || شب زوتوا وبشا هباشاب هللادبع نالوا لس ادیص هلکعاتافو هدنرخاوا

 هیحوت یکلیلاو ادیص هلترازو ةر هدنحوا كنلوالا عیار یسهنس

 ۰ یدلروب

 ¥ وریندندمر ¥



% ۷۷ ¥ 
 ۰ رایدروب لاسرا هبیلاع باب هدننعص تعلخ سابلا اقیفرت هن رارادقوچ
 هداشنانف مالا سفنف هروک هننس تثادح بولوا یغام یراب وتنکم رکم

 قوس ییالم دعسا هداز یخ رفاعص ندنیسردم نالوا یدادعتسا ضعب

 رغلوا رغم هلرب نظ ءوس ندنکو دا ردقعم هدر وکسهار قح نکل بودا

 ردق هنن رالزع نی زا دعب قرەلوا رهتشم هللا شن ندنرلنا ہل هئ یکودبا

 رهظم هردکت یرقحا دبع هلا هلام ثبع رر هشدراو هن رل ساخ

 ۰ یهتنآ ۰ یدراردنا

 دعسا سيوا هعقو روهشم نالوا فلخ ةد ویک مک یکیدد الم دعسا

 یا كندنفا لیلخ اما ۰ یدا تاذر قاف هنارفا هدنابدا ۰ ردیدنفا

 لها هسخوب ۰ ىدا ین ندنفهدنلوب هدنتبعم یسبحم وتکم یا ما لا ||
 هداشاوب كنا نوجا امدم تابا ۰ یدزمهدیا رس یک یرک ا ۲

 ۰ مدیا ناي ییهیجو ريغ هبجوت رب نالو عوفو
 هدنمان یدنفا قداص جالا هداز یهجالا یلەرت ندناضقف هدرود لوا | _

 ۰ یدرونیک هلکغا تباتک هدهیعرش ېک احم بولوا هتسکرب |
 هدروشمهلرب زا یشزارب نداوانف هک رت قحا ۰ یدیاشماموقواسردهلیل وب

 | ةمالع ینا هسیا یدنفا لیلخ ۰ یدبا شمهروگندزوک یتکص هداز یناش ||
 ۰ یدبا شمرب و هنلا كنا یی روما مامز هدنکلرکسعیضاقو شم هللب نامز ِر

 هنسهدهعو لقن هبهیعسر یالع "هلسلس نداضقف قیرط یرلوا هداعلاقوفو |

 هلیس هاب یتب ولوم رادکسا حر راهتعا اب هرزوا قلوا هعب را دالب لصوم
 ید هدفدلوا مالسالاعیش ارخؤم ۰ یدبا شمردتنا هیجوت ییاتذیع یاضق

 . ىدا مازلاو ضب وفت کا یروما فاك نالوا ع رفتم هتهشم مام

 یهمبرا دالب هلیهیج وت ىس ها هفرکم کس ریس پف هدبحر ضو |"

 كنالع قوچرب نالوا رظتنم هنس هباب نیمرح ورد هنس قرقو شمریشآ
 قج هلو ا مزالم هتصم ماقمینا بويعا تعانق هنغیدلواشمریک هنفرطتسوا |

 متحنمو ینغیدلوا یلاما صخا كءروتک هنسهاب ترادص ینعی ههدار 3

 ضعب نالوا یعرح یتغیدلوا هنمک قسم هتشب ندنا هرکص ندنسودنک |

 ۰ شما رابا فارغا دصف نعال یتفیدلوا بکرم لهجو یوم هناوذ

 مدنعسم هدنرناب رودص و یلاوم ورد رل هنس هجن ید یدنفا قداص هکردبض |
 ققاقعسا کمک هنسهیص هنامز یالع هدنسودنک هدلاح ت ا 6



 و
 تافو یدسنفا صام روهشم یجزم سوماق نانلو سد و هم و هداتنا و

 روهشم ندبلاوم ییحاص هربثک تافیلأت ینوک یجب نوا رفص هلکعیا
 لیذ هعصاع 2 رات ۰ یدلوا سد و هعفو یدنفا هللاءاطع دم هداز یلاش !

 1 ek دوج اطلس توزاب همدعم رب ادا هک رات یجهزاب هرزوا قل وا

 ا یمامدتسا ودنک قرهلوا یرلن وامه لوبقم هدک دنا عدم ۵س رات ز صح یلدع

 1 ةي یسهنس ج وا یجرکی زویکیا كي ینعب ندنرلنوبامش سولج هلهجو

 | کر كزمڪ رات ورندهرو نم هنس ۰ ردشلنا ترشابم هر ك ییح رات

 | دق هلیغر ( ° ) ەدنلیذ لدلح و یس هم دقم نانل وا ی ۰ رد وا یذخأم

 E ۰ رونلوا
 ۱ *یدبآ هدا ز نادنح دص سدح تام ولعم هلت سذ هتناس دا كنهداز یاش

 أ هزوک هرصع لوا تراه هو تام ولعم نالوا هدیط ۲ صوصلنالع

 | نکل ۰ یدا ابطا سر اه هدلویاتسا نامزوا ۰ یدبا هداعلاقوف
 | هن وردناو نیقناچ هبیدنفا تلاح یدنفا تج#) نانلوب یشاب میکح نامزوا
 1 دعف و ًارظن هنغیدل وا هدکلنا تاقرتسا یهداز یاش هدلاح یییدل وا نیک ریک

 | ابع تمن ههداز یناش قمروتوا هدلوبناتسا هلت ر ومآ هرب یک كسی ون
 | ےک و ی EEE هعناسش ترش جد ییبیعت هش زومأم وا و ۰ ىدا

 ۱ ۰ ید ند وام

 9 مالالا هد یسارحا كس یو ثالسب ون دعفو هداژ یاش یح

 | ند هب رفح "هلماعم یغنیدلوا شمروک هدقدقیج هنب روضح یدنفا لیلخ
 تا ندنناقو نرهعلس زونه هر هيلع تد رومامو راحات دع هکر د تودا تیاکش

 ا هن رل هد هدتقو مدل وا رومآملا یراب رهس تیانع صحم نکیا لکد رادرخ

 ا ضعب ندفرطر ۰ هدرانوک و ندئس لردبا راربغا راهظا هلا نیبج نيج

 | مدد مدنفا هلواریخ هدنراقدروم لا ّوس وند یرایدتسا یشر یلعتم هب وزاب

 ] ندن زمددنفا ولتکوش ینغیدلوا كتردق هکلسب و هعقو كنس اب تقولوا

 هجوت نم كردبا سرفت ینکو دیا هل هیضق فیعض دبع ېک یراکدید روي هلی
 | زکلوق مدنفا ولتلود اب هلغلوا لصاح بلق توق ر بقعرد هليا هلاکو لم

 | مدقتو فیلأت باتک هعطق ترد ه هناهاش نوبامه یاپک اخ ردق هیدعش
 نقی ا داراب ها نزوک تان هدناوبنا ترام هن اوج ماشا

 + هنب ررادقوچ



 یدنفایلع نالوا یرظان نویامه ٌهچفک هدهناگ رضو یتیما مام نا ر

 یدنفا عیجش ینطصمو یحناف مشت كب دیشر دجا ین هان زورو یتیمارهش
 ۰ یدیشلوا جهحجانزور لوب
 هنا رض بودا تی ور ییسهبساح كنفلس دا تعمر یدنفا ةّلارخ

 كنلغوا زود نالوا شما هنلا یني راشيا هنا رض هلمباب هلیمان یسیحوبق |

 ینیدارا كن دفا تلاح هلکعا تعراسم +هدافا ینغیدلوا یغیجآ یلک ا

 یدب نوا ندنفلادضک كب نج را دبع ندنفیدلوا شک هلا هلتسبط هتشررس
 قاطنتسالا لجالو یدنلرهم یسلاب و یعانوق هلا لرع هدنرورم نوک ۱
 ترادصو ۰ یدشوا ساح هدن غا وق تكبد یسح ۳ شرت 1

 روفرک یلغوا زود ۰ یدنلیق هلاحا هیدنفا ادیس ادع یشادطک یظضع

 هنسسبج یشاب یجاتسسوب هللا یرااب رقاو ناقلعتم هل باب یجد یراردار و
 ۰ یدنلا هنتلا رم یرلایشاو لاوما كنسهاج بولی ریدلاق |

 زود ۰ یدنلوا دیعبنو نن ه هقوتمد كب نجرلادبع هدنروره زور دنچ |
 ۰ یدقبح یراقبحا ولتسلک یدلدا قاطنتسا هیدازوا نوزوا یرالغوا

 كب و یرلهبتب تاللمحت فلکم هداعلاقوفو هنا حاسو هناخ ددعتم هکوبلاح

 توقاب و درمزو وجا یلعا یرهعساط یتحو تاعصمو تارهوح قوچ
 ۰ یدنلا ههناګ رض یسهلج ۰ یدتا روهظ یرانیلعت ماج ن نم هلا

 هناحش رض كزکرس یردارب نالوا یو كنا هلبا روفریک یلغوا زودو | "

 ناک هدب وک یکی یراردارب یکیا رکیدو ۰ یدلروا یرنوی هدنهاکشس ||
 یراب رقاو ناقلعتم یرالغوا زودو ۰ یدلدبا باص هم زاهر كنب رابلاپ | _

 ۰ یدنلوا ق هفرط ررب
 هجرک او ۰ یدلک هلوساتسا ی وطعم رصد جد کد نج.رادبع هدانا و 1

 . یدیا لکد روصتم هدهناهاش دز :یمادعا قرهنلوا افتک | هلفن كنا ||
 ۰ ردع وا ما دعا جد وا قرهلوا یداسفا 1 كني دنفا تلا اقاعتم ۱

 ۱۱ ۱۱۵۰ مش عیاقو

 هيلع تاهیجوت ضعب #

 ۰ یدلروی ناسحا یسهباپ یکل رکسعیضاق یلیا مور |

 | یلوطانا اقاسس هددیلع تاهیجوت ناشلوا ارجا ینوک یصچوا كمر | ر
 | هبیدنفاباهولادبع هداز یصسب نالوا فارشالابیقن الاحو یرکتیعیضاق |



 .e N ا ر ندنفاط رازاب ا كن رلاغا

 رخ هدنشب نوا تكنسالواایداج یسهننس تلا نوا زویکیا كم

 ۳و شلا سیره شور هنااا قرماوا هداعلاقوف .نکیا یادت
 ۱۳ یر ینا شلوا یاس هطلخ کم ابا هدنسمرخ كتر یمهنس یال
 1 هنس هبات همرکم کم هدا قجو قلا هللا هرفط نابلوا لاثمالاب قوم

 نیکربج هدمانا راظناو شلک نارک كب هبالع نان ی تو ال یف یف

 یسهنسر یمرکب هرکص ندقدلاق هدهدارو هنس جاقر ۰ ىدا شل روت

 | یلوطانا هدنسهرغ كنمرحم شب یرکی و یسهباب لوبناتسا هدنسیکیا كنمرح

 ۱۳ لا مان لبا مور تتش كنسهرخالایداج یدب یرکیو یاب

 | یسهدعقلاید جوا زوتواو الوا هدنسهرغ یرخالاعب ر زکس یبرکی و
 ۱ یراوشمو راوطا یدلوا یرکسعیضاق لبا مور لعفلاب ایناث هدنسهغ

 | ینیدنلوب هدهلاک تمدخ وربندهنس جاقر_بولوا قفاوم هننب رقم جام
  ردشلروتک هم ماقم هرک ون هژغغ وا نظ فقاو جد هلود لاوحا هلتېج

 بلص هدرصع تفو اس رقت ینوک هبنشراهمح یھ > وا یمرکب كنەلایذ

 بوط نوک یدب و هیعست دجا ناطلس بوغوط هدازهشرب ندب راب رهش كاب
 ا یا رب ع چ لدم دوخ ناسا دخلا ارجا یش
 ۰ ردیس هدازهش یعیدروس ریست ود دجا

 لدهداس كم یضیف نجرلاذبع هداز اشاب یطصم یلکیالس ییا ھا رض
 قحهوفوط هنن راکفا كن دنفا تلاح قرهلوا لئام هب هماح شیاب زو

 هلیسهطسا و یرالغوا زودو هدراروطو عضو كجهدیا توعد یتباقرتسا و
 نون هد رلهنایم هیفام عم بونلو هدنسایلوخ قلاچ هبلغ هیدنفا تلاح

 قلبحماشن یدنفا تلاح ۰ یدرلبا ناب رج تبحاصم هناتفانم هل راشقاب

 نجرلادبع بوئلوب هدتب رومأمرپ هلباغلا نوصم قوب یغیشالوط یکشیلیا یک
 , قیشالوط یراشیاو قلعتم ه هیلام روما یک یتناما هنا رض هسیا كب

 ااو قوچ كب كجهدبا مبنا هصقیرومًموب ین هلفغلوب هدریطخ بصنمرب
 رزوا قهراتبج ندهناخ رض الوا ینا یدنفا تلاح ندنکحهلب هنلو
 كب نجرادسبع هدناهجو یکید ردتا ارحا یوک یحنوا كنهدعلایذ

 | ةحمانزور نالوایسیوق مصخ و یلاع ردص یادنهک هنب رپ یندنقا رداقلادبع
 | ىدا هللاربخ ییسمارهش ندنسایهح هن و یشاب شوا كس ینسح ل وا
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 ثالقعیال رخرب ندہجشب یمرکی بولوا می رلهطروا یر شت و یا
 یمرکی یسمک هب هطرواو ندهطروا لوا نعي یسریود رس هبیحنرب شغ
 | یکیا یشان ندنرلکدتا لتف یا هلن وقوط هنسوسحم رع سومان كرابصشب

 ریبعت بالررب یراهفص ۰ یدلو ع وقو لادجو كنج هدننس هطروا

 یدل وا ادب زعظع تیعچب هک دادما هنفرط ندرهطروا رکید یرلکدتا

 یتسهفناطو طبض یتسیک مورر نالوا طو رم هلحاس یقاطرب ندنربما

 رایدالشاب هغمتا نوشروف هن رافلاحخ یهدلحاس ندهنیئس هلا درط ۰

 یراهدکسو تراغ یب راناکد امر یک تابعو ی هنمرف هد هطلغ هدیفنص ر

  |۲هغادراح وشراف یساغا یرصی" ۰ رایدلبا تیصعمو قسف نالعا هلبا داشک
 و دم

 2 ك

 اک

 سس
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 یرانلوا ناشو مان بحاصو ناتبلاب راشم هدنس را تنعلم باب را تولک , ِ

 یسادرفو دیک لوا ۰ یدلوا دوم هد هس دشل اح هلادح عفد هلا لاسرا ۲

 نوک یضجوا هله ۰ یدلسک یسادص هحابطو كنفت یبهصک و نوک |"

 هردو را هتسوا ر 2ک هاغوغ هلغل وا فلت یر ندنرآ هد رک سم لوب

 ۰ راد ردٌشراب ییفرط تورم هن رلهراو توشالقاب رایتل وق

 توقاب ندوشراف یک رب رد هنک وص ندنسادتا كناغ و اشا نادوش

 یک هدنرلکدتا طرص یک مور الا هج ور اغوغ لها هسا زالوا کا

 هدقلناد ورق كن و قثرا ۰ یار سد هڪ دره د رددنام هر یشیا 1

 یرازوو لزع ینوک یجرکی كف رش ناضمر ندنغیدلوا اج یساها ||
 ندولقاحوا لصالاقو ۰ یدلروس و EA هد رب زا هلا عفر ۱ 1

 هلبا طب رو طبضو نالوا لوا روخاربما هدعبو یشاب یجناتسو ردا تبون

 یشاب یعاتسو و اب رد نادوبف انا هالا دیع رد مان دال ادج نالو ترهش 1

 ۰ یدلوا یشاب |
 لقاع رار هلغلوا زانو نگکحاس یدنفا مصاع هداز یکم مالسالامیش ۳

 تک من قسفوت هنسا وه كسدنفا لا تولوا تاذر شیادنآ رودو ۳

 هرزوا كا تماقا هدنسالاب ینوکیصجوا نوا كنهدعلایذ ندنکیدمهدنا ||

 یالعم دنس یدنفا لیلخ قبسا مور ردص هنر و ۰ یدنلوا لرع ۱

 ۰ یدنلبق تایماک هلا تک |

 وا وام و ISO O FERES 2 ا ارم تقوا یدک مد ماش ما تس مین دا دم ما ا ا

) ۱۰ ( 



 | هوا نیکست 3 ۳1 ee هلبتف یسافا هدنام نالوا ی

 | یساخا هدنامهنکج هيا روهظتکر حرب یلاعیاضرریافم ندنرا ا ۳

 | ۰ یدلریو رارف هتفصم ذیوسن قرهلوا لیفک یراکب قاصتس ید اک او
 || قرنلوا بلج هبهناسرت هلرارفن ردق یللاقرق رلاغا یاب یجحغلو یخ و
 | ردقىللا ید یادش ار هدعد ۰ یدلردتا ا هللا رادرک

 | هحفاصم هلبتارفن جهربخ د یرلنا بودیک هبهناخ هربخ هللا درک |

 زا ۰ یدلدا فرطر هد ص هلیش رط هیضرت لر دتا

 ۲ ۰ ردیعبل یروهظ كرافلاف ولرد و هدرارب نایلوا یراح هیلدع .دعاوق

 1 | لاحرد تموکح ۰ شبا مادعا یدرکرب جهربجخ رو یلاجرب یحاتسب رب

 أ  یدزالاق نادیم هن روهظ لرلهد عو هسا ارجا یتسازج هللا ذخا یلتاق

 | یفیدلوا هدنیلهاح نامز راچان هدریدقت یکیدتیا هحاسم هدنوب تم وکح اما

 1 | رشود هرلفاحوا شياو رافقیچ هنادبم هیلهاح تریغو هیموق تیج یک

 ۱ ۰ رايا روهظ رتکرح لوقعءانو عورشمان هلوقموب تیام
 ۱ کا اشاب شب ورد هدلاح یفیدلوا یدانق یکی كتموکح تازاحتو تافاکم
 او شا نیرو توغ لاک +۰ "یدزتسیا قجسوا لا دنقر

 0 او فیلأتو فیطلت زکلاب بویلوا هدندیق هب رتو بیدأت یراهشیب

 | ۰ یدروشبلاج هبهرادا یتلود هل ناما
 ۱۱ بسک هلبا راسیو انغو تشن ندنلوب اطعاو ذخا ها اشاب نادوق
 ا 2 ی کیدعا قبس یه ر هتموکح روماو ندنشدلروا شل ترهش

 ا تا ۰ یدا قو ییاهیو تمرح «دیدنم كرالوا یتیمم
 د هرزوا یعیدنلوا راعشا هدنسهمدقم كدلجوب هکیدیاو ځد یتیدارا

 ۱ هلو و ر روک هنشاب شيا یرالها ان هلوقموا نوجما كمردرپ و تیمها
 نال وا یب ولحم یسودنک تویمهلک ندنسهدهع رانا هدنئودح هضرامر

 | هتشيا ۰ یدیا رر ودا نیکستو مفد بقعرد هلیسهطساو ایقشا یاسر
 ۳ لا ءا ۰ یندبا زالثروق ندهلناخ یفاب كنود تقولوا یشان ندرابیسو
 ۰ یدلکهروهظ اهد هعفو نیکربحرب هدش رش ناضمر لالخ

 رکی ه دنند یسهلکسدا تیم هلا یسوبف یوکهرق هدنفرط هطلغ هکدلب وش

 4 یبتب و



 هدقدنل وا میلست هر ودنک ی رها ھو كنساضق دف ج و هب رود ۱ 1

 یالوط ندنساغلا كنسهاب ج رخ یتیدلوا شعازاق هلبا رلکما هجو 1

 نوک چاقرب ندنردکو یدتیک هنمهناخ هلردبا اکب هلبا فسأت هداعلاقوف
 ۰ یدنا تافو قرهلوا هتسخ

 هلعا رب هشحاف یاسر هدنس هلک سیا یرازا قلاب لوباتسا هداناوب

 رارف یرغوط هنحا زاغو ابک ار هغیاقر لاحرد بودا لد اجر |

 نونالب ول لاجو لاج قوعرب قزملا رخ نرالو 6
 هرزوا كعا ماقتا ذخا هلبا مادعا یرلیصلاقو یراباتسب بوتالحالسو |

 ندنربفدلوا شاچا هزکد رلیجشباقو رلیجاتسب هدنرطکدتا موجه هب هاکسیا ||
 هلفع راج یش رادتم رر ندنیک کد ضعب و تدوع ارساخو اّناخ رالاج
 یدلوا ه ییدو مد تللوتقم یدک ههر لتاق اما ٠ رلیدلیا افتک ا

 ۰ قوب ناروص بویارا یی رارو
 هکهبوش ۰ یا روهظ هعقو رب نیکریچ اهد بویمچ قوچ یبرا |
 یدرکرب ندنرناید راو هناسرت یر رب هلیسهعزانم هشحاف هم هدیوکصاخ ||

 هوه یهرجخر قرهالپ وط درک ردق نا نوا یسادرف هلکعا لتف
 ورک ردنا لت یر دره اکی و د

 تساز درک و یرادرک یرلکدلک تسار رابجءهرج ل رهک هرم نفرط ۱

 یراتدح كننفرط هکدننکو ۰ رایدلوا ردا مادعا یرابجهرجخ یرلکداک |
 هرزوا قعصاب ییسهلشف هری ماقج الإ را را دنج بوترا 1

 ید ربا هلکعا رایعا یارفن 3. هربچ یییرافدل وا شهر و رارف هدن رانا ۱

 زرهدیکزب هسیازم هلک رادرک بوبال یضاحبوط جارو بونالحالس ةلج |
 نادوبف ۰ عا قافتا هرزوا عصا راد رگ هد وراو هه اسرت رەد 1

 1 شاب یتیمه و هرج یداب هفامش هلغلوا ر ماه Pec یاف وع هوا اشا ۱

 ٤ هچقدلوااغوغقر هنلوا ین راش واج ندنکو دا شلیا قیقح ییغیدلوا یراشواج |
 ( ندنر رب قرهلوا قاب همنطاب تموصخ هدانب نیفرط هدهسیدنل وا نیکسآ ۱

 اشاب نادویق هنعفر ایلک كنموصخ وب ندنرلفدلوا هدکتزوک تصرف هراثذخا |

 یر افا یثاب ییعف و یشاب یهربجخو یثاب یجم وط هلغلوا رومأم رارکت |
 1 درک هرواشلاب هلبا مجو بلج یرلداک مزال ریاسو یناطباض نیفرطو ||

 رانو هلتهج یمیدل وا دنتسم هنب راقت هغاحوا ضعب یرلتکرح اورپ ی |



 ا

 ك رګ یسهننس ترد زوتوا ویا هن هلکعا رارف كیهجهرق

 .یسدو و قالفا كب وتلعوجوص یسهدوب و نادغب قبسا ینوک یحی زکس

 ] اشنا اددحم هرزوا قاناللوق هدنلحاوس هنوط هحمدقا ۰ ردشلوا
 ] لّئاربا هللا میسقت هدرد لدنص هعلمق ناسکسو هپ ولاش هعطق یهرکی نانلوا

 | شفاف بلترت هرزوا قلرردسلو هدنراعقوم نیدوو قتورو هتسلسو
 "| هیجوتلاب یناریمرپم تر هنسدمع كب مهارا یسادضفک هناسر اقناسو
 ] یماشود هنوط هدرخالاعب ر لالخ هرزوا قلوا ناقرتوط یهاکتماقا
 .i ۰ .رد ی وا بصذ یغوبشاب

 ۱ ا تولوا ادب یرادلقم هداب وروا هلیبسح قمل وا شوشغم هیلعتلود تاک وکسم
 ۱ تلق قوجرب هقشب ندفدنلوا فرص هددسورح الاغ هلا عط هداروا

 زا هناب رګ هلا باج قد رظن هاو ۰ یدلوا ردنا لوادت د هرات

 ۲۱ تک هدنر ندنراهنیفس نمأتسم یهدنکو ا هطاغ هدانناو قرهنلوا مایق
 ۰یدنل وا بلص ران رلق نک هلا بولیصاب رابت»الایدل یغیدنلو هراب بلق

  طساوا اباطخ هننیما هناخ رض هرزوا قفلوا انتعاو تفد هصوصخو و
 أ ) 1 ۱ هدلیذ یتروص ۰ یدنلبف رادصا یلاع نامرف هدهرخالا یداج

 ۰ رونلوا داربا هلیر

 أ كن دنفا دیشر یطصم نیما ان یس هعلق هلانا ندنوامه ناود ناکحاوخ

 ۱ شلتوس زود هدنملع تلود یدنفا هللا ءاطع ندنسافلخ یلقادنهک یلغوا
  كندنفا تلاح تفووا هکنوج ۰ یدنلوا نن هبهطا هجزو هدانئاو ود

 1 اکاو رولیئوط هدنمکح كلت وس زوس هنملع تلود كنا ثح ندنأیس
 | هلاءاطع ۰ یدآ رولبقاب هل رظن تلود ناخ ندنفرط كنا هرلناقاب یرکا

 ] هنسسازتفا دل رس وساح درج بوغا تا هناه وفن ولردوا هسا یدنفا

 ۲ یسهدرک ان مرج هرکص یا یکیا هلفمدج هنادیم یغیدلوا شمارغوا

 ۱ تر را ام رخ دا
 ۱ ۱ لبلح نالوا یسضاق هفوص ج رخ رامتعا اب دنن مایا كنهداز یرد

 1 دوا هرکص ندیلوع:تنهداز :یرد هک یدنفا هللاد-بع هداز و وا

 1 یدیشق وا نن هدنتشدم نامز كندنفا نداعلان ز لرهشود ندرابتعا

 ۱ نوا رام هرکاو برادا ایا لاک دلت د هدنامز هداز یکم
 ۱۳ د هاو تایر را مرکب بادام افلا یش رک

 1 | 4 ندهبرود %



Eرد سد  

 هاشاب فتو ر زو لوفر قرضن لاا وا یاد
 “هلاوح هک فسو یجد وا ۰ ىدى )اب رشا هد رفص لالخ

 یعوطقمرس بودا مادعاو بلج یعوقرم كب فسوب هلکعا تفصم
 «یدلدا رشت دورولاب هل وساتسا هدل والا ی طسا وا ندنفرط اشا فسو 1

 ۰ یدلردنوک رشابم نوحا یطبض كننافلحم و

 یمادعا كناکرزاب شانط یناتق هصارقم ندا قلقات هن رادودیح مور

 هلا وح هانا نسح نالوا یظفاح یس هعلف س ولعو یمهدو و هیها رقم هم دقا

 هلوساتسا هداناو یعوطععرس هلا مادعا یجد وا ندنکو دا شلروب

 یرلعوطقمرس كنابقشا ضعب ج د ندنفرط قرصتم هاب هدانناو ۰ یدلک

 . ردشک ||

 هلا مادعا یرلضعءعب و ق یرا.صع) ندننا رڪ ٣و هوحو هرسنط هدانناوب دن

 3 ردشل وب هدف وا هرداص» یرللام

 یاوفاب یدوم نانلوا نن هنسهربزج سرق امدقم بول وا یناکرزاب قاحوا
 لوتع رار هللا یراکتمدخ یدو یکیا هدهنأح یعیدل وا مچ دیس

 یتافلحم هدلاح یعیدل وا هد وا یر ندنشدل وا مولعم یرالتاق و شش و

 هنس هکر هلبسح قلوا ندراح هدهسیا شفلبق رسل هنل ودردرب رجب

 هنس هرو كنسایشاو لاوما هلطاب ېم هنفج هم هلن وف وط ندب ربم بنا

 رداص هبلس "هدارا نوجا یساا هن داعس رد قرهنلو یرالتاقو یماطعا

 4 راسا

 یلیا مور هدا محو یشاب هنس نانلوا ارحا داتعمر نوک یر الاوش 3

 ۱ ۰ یدلدبا هیجوت هاشاب شی ورد |
 ندنرایشاب یوق یلاع هاکرد هدنابجوت نانلوا ارجا هدهجعایذ لالخ هدعب |

 یلیاهجوفو راک دن وادخ هب اّشاب ىلع دس یسبلاو هروم و ییاطفاع یس ەعلقو ۳

 یغاعس قوازو هلمجو قللصح هباشاب دجا قبسا نادوبفو یراقاج |

 ۰. ردشق وا هيج ول |

 »۴ لوماتسا عیاقو ۷

 قسهدو و قالفا هرزوا یعیدنل وا نا ه دسر مص یداقو هّماس ۳۹ ۱



 رص هرآو هدکیا دیازت یوق كناشاب هک دلک هرکب رابد ییردب یرک اس

 ۰ یدآ هدنمرد رک 4 دارد ییرعوطعمرس كتاصع یکیدلبا مادعا

 چ هشاضم هحمرخد ندنشدلوا هدنلا لاها رازاب و وشراح طعف

 لارو یتیما ندعم رار هللا ناب و طسب یلاح عوقو اشاب مار ۰ یدبا
 || ییفیدنلوب ندلاح باحما كلریدشریا هربخذو رکتسع زارب ندنفرط اشا |

 | ندنرفدراعش بولاق هنب رانا یرلکدتا هعفد جاقرب كنسيلاها ركب رایدو

 | هرقو یدیفح هدازه"و ندنرافدلوا شمراتیچ هاب هل وب هدهعفدوب
 | یيفد كاالتخا هگدغلوا نن یتفعو بئانو مادعا رادرسو یلغوا هحاوخ

 یتسلروبب رادصا كن هيلع رماوا نالک مزال هدیابوب هلثص ندنفجهیلوا نکع

 . لوصو هئداعس رد هدلاوش طساوا یتاریرح نالوا راد اکو بودا امدتسا

 هناو امدقمو ۰ یدلروب رادصا هیلع مماوا هجوم نامه ۰ یدلو

 رب راد لک اس نالوا تنر نساوسو هاو تن هرزوآ كل زد وک

 ۰ یدلزاب هیلع یماوا نوجحما یرالردنوک
 رداص یلاع نامرف امدقم نوجا یمادعا تلکب دجا هداز اشاب میلس لوتقم

  ندداسف هدیلاوح لوا هسا موفرم تویمهنلوا ارجا زونه نکیا شلوا

 | ىلردن یسالاو ردلح هدهرص و نوګا یمادعا لاح هم ییبم هنغدل وا یلاخ

 هنتملصم ناو ملاک ۰ یدلردنوک یعطق سما هباشاب ىلع
 ترس نالوا یظفاح ناو هللا یرارومأم قیعمو اشاب لع ظفاح رکسعرس

 . هلبتتواسعم یناریکفالخ كناشاب شیورد هدقدراو هنراوج ناو اشاب دوحم

 | الیدب اشاب شیورد هداننا ینیدلوا لخاد هناو اشا دوم قر هنلوا باب جن

 | ضمب هلیفارص رکو یسودنک كرك هلبا یرحتو سس هد هسا شعا رارف
 ۶ ین رمرت اون اتاق وطقم نم هلا ادعا ران رولا ین وع
 ۰ یدلدنا ریهشت هلا عضو هنربع هاکر ظن هدهدععلا ید لئاوا هلغلوا

 چ یتش عیاقو #۴

 نالوا یسها لوا روخاربم ندنرایششاب یوق یلاع راکرد ینابعا زوربس

 ۱ : | یراصح روع ندرلاضف یهدنسهرادار ز ثلکت فسو هداز كى لیععسا
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 ۱ | هدننع اکنشا ندنسیدعتو لط ككب فسوب یلغوا ردنیهش ینایعا یساضق

 | فسوب تولی رب و لاعص ع هنو اه باکر ندنفرط یسیلاها یراصحتروع
 . ردیپش ندنفیدلوا شلیا قیدصت ی لاها دوا مالعتسالایدل ندکب

 < كنلغوا #



 تعراسم هنطیض بورك هنسهعلق ناو تب و زار نال نی

 ندننریغو سأب لاک اشا نع اکا تیعت کا هرورضلاپ حد یاهاو
 یغیدلوا شلتا فلت نب رلهداو یتسودنک هلی افلا شنا هب هناغج یشان

 ندنعیدل وا یداب هنلاعتشا تكنيهاشداب بضع شتا دورولاب هتداعسرد یربخ 3

 یلاطفاح ناو اال هتسدبع اشاب درک ترن قرص لا ۵ 6
 یکلرکسعرس یناح قرش هاشاب ىلع ظفاح یبیلاو مورضراو هبحوت

 ماعا یتارف یهرخو یه عو یجب وط ندلوبناتسا هننیعم كره رو |
 زفر درکشلاو اب راو اشا لع یکی رک ردلج ل 0

 راغاو نایعا نانلو هدراوحو یاصعا برضو برج اموع كعورضراو ۳

 قوا زو و نما نوامه نداعهواشاب ورخ یسبلاو نوو رطو نادت ۱

 نیسح یسلاو شعرمو اشاب نطل یسیلاو ساویسو اشاب هللاروت قیر

 هرزوا قفلوا قوس ندنربفرط اشاب مارهب یسیلاو رکب رادو هقرو اشاب |
 ۰ یدل رپ هبلک رک اسع 1

 هلکعا ثدحم هدف هدرکب راد نکیا هدنتسا غوا هلا دیلک تاکرادنو

 كمردن وکه رکب راید هلبا زارفا ین رادقمرب كتوق نانلوا ببترت هن رزوا ناو

 اشاب مارهب اقاحا هنتلابا هقر یتلایا رکب راد هکهلی وش ۰ ردشک مزال

 هبا ناوید بيتر بوراو هرکب رايد هداشاو هلغفلوب هدنسهدهع |

 ك رګ یدفح هدا رهس ندا ذقن هد رب راد ۰ یدیشتا س ابلا رلتعلخ ۳

 راصح مان رادرسو یلغوا هجاوخ هر ندهوحوو یدنفا دوعسم یتفو ||

 نال سم هدیونلوا هرادا هلکلپسم لر هیقتسیا ینتماقا یلاو هدرکب راید هسیا

 هنادجحا هنتفر ندن راه دنل وب هدنس هءعاد ثعا صح دن راودنک ییروما ۳

 مورضرا ددا شما کوا رابتسالایبل اش مارهب نیر هلی تفت ۲
 هلی ریهحت كرقن كب نالوا بتر ندرکب رابد الاب هجورپ هنیعم ا ۳

 کتک قرهلوا غوبشاب یحداغا یلع هداز یناروک ستم بولوا لوفشم 1

 دغابا ییلاها هلبا كيرحت یناراداوه هب كب دج موقرم نکیا بلاط ||
 هلا دم یراوبف ید اشاب ۰ شجردنا موه هننسویف اشا ترول 6

 شغل واترشابم هنتخادنا كنفت ندوراشیط ندورحا هلکعا مابق هب هعفادم |

 یفیدلوا شفار هدجراخ نوجا نیمأت یرهداح كناشاب هدلاح یغیدل وا ۱



 | هلبا دارک | ییدلیا عجب هنشاب ندفارطا هرکص ندکدتا بلج هنفرط

 نی راب نوکوب رک او ردبتقو تصرف ماش هسیا رولپ رو دارت ییدأت

 هلکنا ارظن هن راجانم نالوا مولعم كدارکا هسبا رونلوا ريخ أت رەد

 | قلوا لدب هقافتا هلبا هلیسو رب یئزج بویمروس قوج تدور یکه دنرانیب
 ۱ ندنهوجو مورضرا هن رزوا كلوب ۰ ىدا شلیا راعشا ود ۰ ردلقح

 مهاربا یا ار اه وصف نوا فیش ودمداز یاسا
 هلا هیفاو رکاسع اغا ی ی اب یب وہف یرادحس كناشاب دجاو كم نع

 ِ  هدشا و ید ناسا , لس یقرصتم شوم بول را زاد هن رزوا ناو

 ۱ هسردبا رارف هناربا اشاب شب ورد دیاشو شر و رارف هنمادخا و لاعا

 هبازربم سابع یدهع یلو نارا نوجما قماغلوا هناعاو تباعص هنسودنک

 ۰ یدبا شلزاب رادغاک هن رادرس ناورو

 | لئاوا قحما بولوا ترداببم هب همزال تاکرادت هدرخالا می ر لئاوا

 یتلابا مورضرا ندنکیدلبا تافو هلبد 4 وب ۳1 اشا دجا ءدالوالایداج

 اچ یرهشربفو هباشاب ىلع ظفاح یسیلاو ردلج یکلرکسعرس ناو و

 هکب نع هلا یوم هلبا یاری ریم هنر ا ناو و هیاشاب شی ورد

 ۳ ارج هسا زامیچ ,نداو اشاب .شی ورد هکداشو"  یدنلوا هیجوت

 | یکیدلدیا رومأم رلتلک مزالرئاسو اشاب : لس یفرصت» شوم هرزوا قلراقیچ

 ا به هدر جد اغا ىلع هبلا یوم ا اشا دجا موح رم هدهرص

 1 ۰ یدل وا نوا هشیا و هللا ینارم

 ۱۳ انا سس ورد کیا هرووا نالا مس زفس ناو اهاب له طفام
 1 عن اف لع هد هسا از ندناو هرزوا قلوا شعا لاثتما هب هینس

 ۱۳۲ هلحر نالوا فا تعاس لا هلا و یرغوط هنفرط یوخ ب ی
 نسهراد ودنک یالصاح كنغاصس .یرهشرف هلا, فقوت هدنا كردنک ردق

 ]] لع ظفاح راد هنساعدتسا بصنم هقشب رب هلع ندنفح هیلوا یاو هبهرادا

 ا انس ودنک .ندنف رظ اشا ىلع ظفاح یوا ههر احم هلبا اشا

 1 هنوک هعشپ هدنقح ید ندا ردص .فرط هقشب ندک دلرب و تبنماو

 1 ۰. یدلرب و تانمأت هلبناب یغج هی وا هلماعم

 ۲ هد هسلا شبا رادتا هب هظفاحش صا هلا لوخد هاو اشا نع هلق رطو

 اا ا ا نالوا یاداوه ساو اکا شنورد

 9 یو ۶



۲ 7 

  e Aنا  TESی
A NY ٤ N ا 1 

  OLN SE ONENی ی ۹ 1

 ییلاوح لوا ردا مازعا هل مان قنالو ندننافاضم یاس ش ون ا
 ییهنسک مان ۳ قالیج ید اشاب حاس لباقم هنفیدلوا شمردتا توام 8

 شحربدتا اعل یساضق زاوط دا عا هسلابا ناو هل رکسع دارک | رفاو

 كننکسو یظفاح كنکلمو یرومآم تلود هکناص رنو ۰ یا |
 هب رخت یبیهاشداب تلاع نوجا راث ذخا ندنرب رب نکیا راقجهلوا یسیماح ٤

 ۰ یدرارو دا تیاکش ندر دیو تار ۱

 هلت رومآم امدقمو ندنناراعشا كناشاب دنا یسیلاو مورضرا تشک

 لمس ندا تد وع ۶۱ 9 تودنک هنن رافرط ناوو شوعو مور را 1

 رارف نداشاب شب ورد بولوا یساغا لوق لوص كنسهعلق ناوو كندنفا

 رانا جد یراعشا یهدنهبلع اشا شب ورد كناشاب ندلالالج یسلاو ۳
 راوشم وروط لیدینابلک اشا شد ورد ۳ ندنفیدل وا شغل و كن وه یتادافا

 نیا قد لهتس ییدننک تودا راساجا هنن رض کتب ربغنم هدنآ و ردا ۳

 شب ورد هعشد ندنو ۰ یدبا شا مع دقت توروتک یدنفا ادنی ییددع ۳

 یدودح جد راولناربا هنن رزوا یسیدعت نالو عوفو هنف رط نارا كناشاب ۳

 قیقحم ید یراقدلوا شعا بی رخ ییسهعلف شنام دص هلا زواصت |

 یدیش وا

 مالعتسا هنامرح نداشاب دجا یسیلا و مو رصرا یهو لزع تروص هيلع ءان

 هدنهلع شاپ شد ورد شات لس هدناوح نالوا دراو هدقدسنل وا

 هلغلوا یسهلوق رکاب ید رکسع یغجهناللوف كنا نکل رولی هلیناللوق

 یماغوغ تربغ ینوب یسیلاها ناو هلی هليا دهعن یک هناو ها شتا ۲
 ندهظح الم قلوا تاس هالا یک ك عا تسعبت هب اشا شا ورد راجان هلبسایف 1

 نادرکور نداشاب شیورد هذه ةلاخا هسیا یسلاها ناو ردلکد دیمب |
 یراتریشع قاورسو ناتو ناربحو یراکح نالو هدجراخ بولوا |

 ندنیشع یکبس اضتقالابسح نیغلوا شم زو هدنش د هاب راک |

 یی رفو رفت كراو هل هسشا عج رکسع زارب ندرابشف ضوهب راسو

 راتریشع نالوا فلاحم هاشاب شی ورد هدانا و صوصخاب رولوا ناسا ||

 هد هفاسم تعاس مراب هرهش هلبا موج فرط فرط هن رزوا ناو قافتالاپ
 هداننا وب ندلحا یراقدلوا شنا منم ییلش هریخد هلا طبض یرای رپ وک عفاو

 سر



 ۱ در یا لا ر رزوا مد اما مارس قرت هقر
 كي و ربسا یتیراهدرکسس جوا نواو مادعا ییسهوع ردق ناسکس زویکیاو

 هدنلح هود كي وبشا هلکمعا رب رحن یتفیدلوا شا مانتغاو ذخا ییسهود

 هنسودنک نوګا یملردنوک هنشهن زخ یربم كننامئا قرهنلوا تخورف

 ِ ۰ نیل شوت نیس ا رقاب ها ماش هما نما
 | كب هدهد یلغوا ىلع لوک نالوا رداص ناب رج اضق نامرف هدنراقح امدقم
 | هدمسیا شفلوا لتقو ذخا كب دجا یشادنرفو كهچعا یلغوا حاتفو

 || ندنرلکب یعاط رواک كب ىلع یلغوا حاتف هللا ییغوا رفن حوا تاکی هدهد

 3 غا“ رب زع قاسفتالاب هلکنا قرهلوا هدنناب كکب ینطصم هداز كل هرف

 ۳ صید ت هتشدنلوا رابخا یرقدلوا هدکعزوک تصرف هداسفا

 یلغوا كب هرق موفمو كن رلهداز ردارپ و كن رالغوا حاتف هلب رللعوا
 | هاشاب ردنلف یسلاو شعم هدناب یرلغلوا مادعا ید كن رلاب رقا و نطصم

 یکجوب كن رالغوا ىلع لوک هدهسدا شلروب رادصا یلام را هحدقا

  یرارفن یکیا رکیدو یتیدلوا ندداسف باب را ید وا بولوا كب طصم
 توف هفنا فتح ىلع یلغوا حاتفو یربةدلوا یص هدنرلشاب زوفطو زکس

 ۱ ندنسیحاو شعم هداز كهرقو یعیدل وا یجعاهسیا حاتف یشادنرف تولوا

 || تمدخ هارزو نالک ورندهتوا بولوا ندنراراستخا كنسهیحان كب

 یلام یاضر فالخ هدنقو ر ندنسودنکو شغلو هدکشعا تقادص زاراو

 ا وا امناو راعشا ندنفرط اشاب ردنلق یکودبا شمالک هعوقو تکرحرب

 ۰ ردرلشفل وا وفع رلموفم
 | لالخ ندنکیدلروک قفاوم هرصع حازم یراوشمو راوطا كناشا ردنلق

 ۱ ۰ رد ےیل روقان دتماقا هدهرفنا قرهنل وا عفر یرازو هدهرخالایداج

 ا ناسا لا لزع ید اشاب مهارا یفرصتم لیا جا هداشا لوا

 ۰ ردشفلیف ا هتماقا هدنس هرن زح

 | 3 رکب رایدو ناو عباقو
 اشا لس ناریءرپ» یفرصت» یغاجس شوم كناشاپ شیورددمت یظفاح ناو
 هنس نک نوجا راث ذخا ندنا یم هتنوادعو ضغب نالوا راکرد هدنفح

 ۱ عبا ھه ولناراو ناسک ضصعب ندنسولتلابا ناوو كس رک ینتربشع یکبس

 ارک | رفاو ینایلس یلغوا هّلادبع یکبسو قیفرتو باج یرلتریشع جاق رب

 1 ۴ هلا 3%



gr 
 < ماش عیاقو ضعب $

 الاب هجور كندنفا فنصم هللا یدنفا نیما یلد نالوا لک داتسا هدلوبناتسا

 نیما هکلروک ندلاح باا یرلغیطات هذ رزوا یس هعقو رهتخوس

 تبصذ یمالم هرونم ةندم یدنفا فنصمو یسالم فب رش ماش یدنفا

 ۰ یدیشهلوا دع ندهیسایس رییادن "هلج یرلعفد ندلوبناتسا هلق رطوب و
 هج وی قیلخ نالک هب همکح هساضتقا ییا زم نالوامولعم یدنقا نیما ید
 ربفکت هاکو ریدکت هاک ییسالع فی رش ماشو ریکلدو حرج هلناسا نانس

 كته یتسومات هللا برضو مش ییدنفا دوعسم یتفم هد همص یکیداک هدا

 لزع ءان هنفیدلوا شانا ماف هنهلع ودنک ماش یالع هلم جاب ندنکیدلیا

 هیج و یماضقف هرونم هندم تیقوتلاب هنس هدهع امدقم هحرکا بواک مزال ۴

 هدقدلوا یضقنم سەف تدم كنساضف فی رش ماش ارظن ةر شفلوا
 ضرعلایدل هواه روضح تک: دذا یچسسط ىع زع ههر ونه هن دم

 رروط كت هدارو هل ندنفیدلوا لئام هداسفورش ایاد تانه كهدآ و ) | |

 4هرونمهندم یمدآ یکموقرم رر و تحار هقلخ هدکلاع یفیدراو هدهلو

 یماشق هرونم ةندمولزع نامه الفرو ود ( رد کک
 ` ید وا ی هسوسرظو عفر ندنسهدهع هدرخالاعب ر لئاوا جد

 تباس یماضق هنکرا حو ۰ یدنلوا كح هدیه رط هدنابعش هرغ

 ۰ یدنلیق هبحوت هنس هدهع اداب هرزوا قوا هرادا هلا

 كندنفا نام فنصم رک ذلافلاس یسضاق هرونم هندم هدانا و هتشیا 1

 4 یدنلا یربح یکیدلیا تاف و هدر ونم ةن ده ید

 "هر و یصقا دع“ نالوا ترشثابم هش ربع امدقم هده رد سدد 6

 ۰ ردشلو مانخ هداننا و یار كن هه رش

 € شعمو هفروا عیاقو ضعب #۴ ۳

 وریندرل هنس جاقرب خویشلا میش مان فیلخ ندنعاط ییاهوو ندناب ع هرنع |

 لاصرا ردو هلص وم رادو راذكو تک دی ناف رط هور هلا ناب 2 ولسلک ۳

 نش رشم اب رعب هب رزوا كنا یمیلاو داده ندنفیدلوا کا 8
 نوت جو قرهلوا لب هم رب رب ی دا هد او ید ا طرلست ۳ نوک حوا یرهلوا لناقم من نه ۰ ۵ ۳

e 11نکرواک بوجاقی وام ه هفر قره وا مزه فراخ ۵ د هب راع نالوا  
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 یی را هعلق هیشلاتبس و دي زو هيلو هدد حو ناريجو شد ى وا
 بسانمرب لدجا فب رشو یعیدلوا شلع رادتا هنراهظفاح رهروتک هلا

 قیاسلایناک كرالع یعیدل وا شلا ندنماما اهنص بواک مزال یس دماقا هلا

 ندنفرط اشاب یلع دمحم یکودا شما واراعشا هاشاب لیلخ یطرش كلردنوک

 ی هعلق ردق نوا هل وهسلاب هل و كناشاب لیلخ هلغجل وا صرع هتل ود رد

 اشاب ىلع دم هنسودنک قرلوا تبنونع بجوع یسلیا ریضسلو طبض

 رهو یسهن روا هللا روم بوث ولکی لوب هرزوا قفل وا لاصیا ندنفرط
 یس هماقا ہد رصد ارزعم لب دهم ۵ فد رسد و وا كنلح هعطق رب

 ۵ سصعم هدنایعس لالح دجا فد سد و شلروب راعشا هبا شاب لع رې

 یونس قګا بونلوا در هنماما اعنص فرط هدددحو ۰ ردشل روتک

 ید رومأمرب نوحا یضبق قردل وا ط ورشم كلر و لاب ر رادسقلا ناعم

 ۰ ردشماعا اطعا ی و و و هرکبص ییاما و هد هسلا کوا بصذ ۳1

 ندهینحارابد یاس ندع رف 9 مان رگ نانلوا نعت ندنفرط اشا خاص

 اشاب حلاص هنب و نوتلا رجوا یعرکی بجوم الب ندنرب ره كجاح نالک
 هلرهبد زکسبهذلایعیش زس ندناربا حاج یخدیماغا مع بوصنم ندنفرط

 رلهرک ذن رع-ثم یني راضبق یخد یسیکیا بولا شورغ زوب رچوا قح ریغب
 "هدافا و ضع هباشاب خاص رابجاح نالوا رودغم هل هح و و را شمر و

 هن واه باکر هدنراکدلک هتداعسرد ندنکیدعا افصا هدهسیا راشغا لاح

 هسیا و ۰ رایدلیا تیاکش ضرع,هلبا هنارا یراهرک دذ لواو دقت لاحت ع

 ندنحاح ناتسعاطو عرف هعسن ندفدل وا یهانبتفالخ یاضر فالخ اذ

 هلتهح یتیدلوا ندنساصتفا هدهاعم یسماغلا یر هلرخا مان و لما یارط

 هدلاح رهو هلماعم یک یرلیجاح هسورح كالام هدنراقح رایجاح والثموا

 ینالخ كن وام یاضر هن هنسوب نکیشلردنوک یلاع نامرف ههبلاراشم یاشاب

 بت ثعاب یل وا تأرج هنذسخا هراب قرهلوا یفانم هبیلاع نامرفو
 لیصحلاب ندنمدآ یهدنداعسرد كناشاب اص نامه ءذوخأم غلاب قرهلوا

 ۰ یدلردنوک همانهب و هنس ودنک و یدلردر و هلاصص م باعا

 + ضعب ¥
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 هلا یدنفا لیللا لج نداعلان ز نالوا یسیتفم یعفاش هدهرونم هندم

 ییسیلاها هکرابم *هدلب كندنفا یوا می هداز یناتسغاط یسیتف» یننح

 اا مساق مرطا میش یریکدلکهدیا ریکلدو ربدکت هلبا رازوس ظیلغ ظیلغ
 هدانناو نوا یراهماقا هدرصم ایفنم ید كنسیکیا هلغغلوا امنا ندنفرط

 ردشلزاب یلاع ما ۰

 قلوا شیرعلا وبا یتموکح زکرم كنم اهن وربندننامز اشا نانس م وحرم

 او هدیدح طعف بولوا میان هب هیلعتل ود 4 یرغ وط ند ضغوط هرزوا

 ندلوبناتسا هلییسح هفاسم دعب ۰ یدبا هدنفرصت دب كنماما اعنص یلحاوس

 فیرش یهدشیرعلاوبا) هلتهج یفیدمهنلوا تراظن هلیشال هن راشیا نم

 یدا یراتعا مارب یتیطو رم هبیلاع باب ردا فرصت اشبام فک ۰

 بسک هلا بلج ییولربسع دوج نالوا یب رش شیرعلاوبا هدانناو یتح

 زجام ید یماما اعنص بودا طبض ییلحاوس اخو هدیدح لردا توق

 یسلاو صم تیفیک هدک دتا تعجام هب یهاشداب فرط قرەلاق

 رکن دنع تناح ندنفرط كنا هلغغوا هلاوح ها شاب ىلع دم

 لج دج :هدنلالخ یسهنس چ وا زونوا نیک هکوبلاح ۰۰۱ یی کک

 هلباقلا یدل لب رکسع كدوج اغا هعج نانلو یلسلم هدغنق ندنفرط اشاب

 اشا نسح دوانرا ناربم رم نانلو هدهدج هلغلوا ناشد ر و مزهنم

 هنفاک رک اسع اش لیلخ نازم رم ندنشیدلّوا مسا ریو ید و

 هن رب بولوا توف دوج ابقاعتم ۰ یدیشلدبا مازعا هفرطاو ها

 دننأر كدلاخ نب نسح نالوا یمادک كن رد د دجا لغوا نیک
 یتیدراو ردق هبهشس ندنرزوا نارهش هلا هرثک تیعج قرهلوا عبا

 یاهبشطا تعحیر ىك یغیدلا ب نخ یدنلوا طبنض كلف و ٠

  ۲کک ااا كنارفص یونس ترد زوتوا وبفاا هسا ا
 دلاخ نا هدعقوم مان لئا هللا تع زع هساح لواو تکرح ندهمرکم

 ناشی رپ یتنیعمج كدلاخ نیا قرهلوا بلاغ هدنس هب راحت نالوا عقاو هللا

 كن رایضعب و مده ییسضعب لرهعلف یکهدملاوح لوا هرکص ندک دا

 یسهعاقشد ع وا نالوا یرقم هلدجا فی رش لردا عضو طوس هنا

 جد اشا لیلخ بویتسډا ناماو یار دجا فی رش هدقدراو هنن رزوا

 هلیساضرو عوط كنا ردنا لوبق هلبا مارتحا و زازعا یتسودنک و هدعاسم



 تراغو بصغ ندنیشرش نیمرحو ۰ ریدلردنوک هنسبح یشاب یحاتسو

 | نوک چ وا قاطنتسالالجال هدننعص قیقحت ییابشاو لاوما یرلقدلوا شابا

 فب رشت لوہا یارس یکسا هلیقرط شنب راکنخ هدعب بونلوا فیقوت
 هدنساسا یرنووا قارزمو دیرج نانلوا ارجا هدنوامه روضح هلا

 یاب هرکصندک دلریدتا اشا هراضح هلبا راضحا هاروا ید رنسوبح

 ۰ ریدلدبا مادعا هداروا رول ردنوک هنکوا یکشوک

 تی E 1 تاير ج ايشا تیفیذ ندبا روهظ هدننورد قدنص نالک هلا هللادبع هرک وب

 یزد ابا اش هات

 تصغ ندنداعس دن زخو ندهرهطم هضور امدقم كنساباب هلغلوا ندنلسق

 | ندنسودنک هدنفاطنتسا نح تارهوحو تاکربت هحصو یغیدلوا شما

 یزید ھا 4 هعشب هقشب ندهد مسلادبع یسکاودو ندزب زعلادبع نالوا یتاکر سو

 3۹ ت a هه ت حم

 كرع هللایضر نیس ترصضح رک و ندنداعس هن زخ رک هدقدنل وا لاو

 ۲ | نانلوب هدناب اشاپ میهاربا بولوا ندنرلمدا لدوعس یبایشا نانلا ندندهشم

 | ۱ ریجو دیعس نب مهارباو لنا دجاو بابحو دیمزعو قلطم ن هّللادبع

  هیاشاب ها ربا هیماس تارب رحناب تیفیک هلب ربا هدافا ینکیدلی را هسیک مان
 ۱ ۰ ردشغ وا راعشا

 | ناتنق جا با اغا یشاب یبهوهف هباشاب میهارباو هباشاپ ىلع دم هدانا ویو

 ۳ ۰ ردشفلبق لاسرا نامرف یواح ینیطلتو
 | تور عبموکی رب هدالوالا یداج لالخ ییعب هدانا لوا هيا اشاب ىلع دم

 ۱ هلیسهب رفح تابع كنسهعرت هب ردنکسا ماودلاع هرزوا قجا

 1 ۰ یدنا لوغشم

 ۱ هلغل و عوقو تابفو صعب هدرصم ندنوعاط هدهرخالا یداج لالخ

 َ ۰ ردشم الشاب هنسارحا كنلوصا هنشرق لاحرد

 | ءرصع یاهو ردق زوپترد هلیلغوا كدوعلس نب هللادبع هدانا لوا هنب

 ۳ ۱ ۰ ردشلروتک
 | هلآ ندزتناما یزاقدلوا شلبا بصغو ذخا نددرهطم ةهتضور كلزلیاهو
 | ت دنکو دا شاردنوک هتداعسرد ندنفرط اشاب ىلع د رلنل وا شل رۆ

 | لالخ هرزوا یقملوا عضو هن رب ولرب هدهرهطم هضور میظسلاب یزتفد

 هک ندم
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 ی تسدرد یی رعلا هر رج الماکو تموکح عیسوت ردق ۵ . زفروک هرصب

 و یدبآ ندداوم كحمدا باج قفد رظذ هحل باب جد

 هنکبلاو دادغب یرلهر رص هد 4ها تلابا لقتسمرب لصالاق یس هعطق

 نکا هدمْ وا هرادا هيس هطسا و ی یری شع ا ید تولوا ط ون ره

 نمهلوک یکهدرصم ۰ یدیا رشعا طبض یهعطقو هللا ج ورخ رایاهو

 زا . راوبق هل دادغب هلا طرص یاس كنه رب ر ak ندا اما یتغاحوا

 سکا روهظ دان اعم هاب رل هب ای روپا نوا یییرلنم ههل وک دادغډ یراک ردق 1

 ۰ یدآ طومم ی قد

 ینتکرح هنرزوا هیعرد كناشاب میهاربا اشاب دواد یسیلاو دادغب هکیدلاق

 ندنرنهس دلاخ ینب وللو تنواعم هبا شاب مهاربا لاحرد یک یکیدتشیا

 كس ا قفشو شهرد و دف رط یاب یردار هلا رءدرعلا دحام

 شەردلب هتلودرد یتاشنو شهر و صا نوڪ ا یراتک رج دنف رط رڪ

 باج یئابف و زا نانلو هدیلا وح لوا ید رعد رعلا دحام ۰ یدبا

 ما هدب را رنه كن دجاسم و عماوج ج توراو .lah هدانناوب هلا چو

 فس "لا وح هراباهو نانو هدیلا وح وا و هدع وق وا هبط هب یهاشداب

 هنسقنک باس كناشاپ مهار با جد هلتهجوب ۰ یدبا هدکقنا ماقتا نانسو

 ۰ یدزلروک موزا
 هل رامدا رتعم جاقرب دورولا ید هرسصم هدم رګ لالخ د وعس ن هللادبع

 ینوک یه نوا ؛لریلنارفص هلغغ وا مازعا ارعو قیفرت هنساغا راتات رار

 رادرتفد عقاو هدنرق یراصنا بوبا هدنرتفدلوا لصاو هلوبناتسا اخ ۳

 ندلاع باب و یسهعنو اففرو یساغا رانا نروتکو یدنفا بیخ
 لئاس# هرلنو هلا یاب وسو یشاب سسعو یراشواچ ناوید نالیردنوک ||
 كنس هع هلا دوعس ن هلادبعو كرهلدبا سر یالا ر نی لامپ رکید ۳

 ناوید كردب رایج هب رخ ندنرلفرط مشیکیا بولبقاط راحنز هتنچ هنرلنوب ||
 دنسادنتک وق هدیهظعا ردص روضح ۰ ریدلروتک 4یلاع باب هلیل و ۳

 انضر كدساغا راتاتو رکروک روس هادو یکو هنسمار ها

 یونس هنسافا راتاو ۰ یدلریدیک راتعلخ هنر واک دک هدیفسو هنس همدخو ۳
 نادوبف هتشسو هنسەمدخو اتفرو دارا مو سرب مات ولضاف هسک شل 13
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 هنس میاقو ۱۲۳4 < ۱
 كنمرحم یسهنس ترد زوتوا وبشا یربخ ىف كن هیعرد الا هحور ۲

 لوبناتسا یدلدبا تللنش نوک ج وا قحلوا لصاو هنداعسرد هدنسیمرکی

 راد وط هعفد رحوا هدنوک ندرهل و هعاث یهدنراوج آنلدی  ۰

 یتکرح یرغوط هبال كناشاپ میهاربا ندنفرط اشاپ ىلع دم امد |
 یسازوا ردقوا ندنیمرح كناشاپ میهاربا ہن رزوا یسفلوا اهنا هب یلاعباب |

 هنهرونم هندم نامه هرکصندکدروش یشبا هبعرد ندنفجهبلوا بسانم

 كنهیعرد زکلای نکیشلزاب هباشاب ىلع دن اباوج یعوزل یسلیا تدوع
 هعفدغوا ریدنو بیقعت یفویسلاةبش كراباهو تویلوا یناک ی رصد |

 هلغفل وا راعشا ندفرط لوا رارکت یغج هیلوا فرطر ایلک كنسهلثاغ ییاهو |
 یتصموب اشاپ میهاربا امدقم ) ضرعلا یدل هنوابه روضح تیفیک

 نامش یی هبعرد مکیدید نوشا تدوع نوک ویا کر ندکدروک

 مده اب هتبلا یدلکج تقشم ردقو رداکد كعد نوسفار هرزوا یلاح

 یربوط نالوا دوحومو یلغار مدار هسا مزال یسهظفاح اب بوتلوا

 هبلا راشم ردمزال قغلوا طب ر هماظن نسحر هعفدلواو قاعارب دوخاب قفلا

 تع زع هباسط هحصلا ماتخ دعب تقو یکیدلیا هرصاح ییهیعرد امدقم

 بودیک هرالح راس هرکص ندقدنلوا ریه هیعرد یدیشعا ناذیتسا یک

 ا لما لوط كمر و ماشن هتساکلا دص نوح و یعشارغ وا تدم لوط

 یییزح نیهرح نالوا نیم. نیع بصذ بولطم لصا هدیابوپ بولوا |
 هرزوا قافت یراب مشم مدنا هدارا قدوه هبهرونم هندم هلغل وا هظقاحم |

 ندنراداقتعا یرکدلیا ذاا بهذم ورندهنس ردقو یاب رع دح نالوا

 نسحرب ردق یکیدلک ندنلا یب هبعرد تحصم یاضتقم ردیش لکشم كمنود
 تودنا مایف هنسهظفاحش هلا تدوع ههرونم هدم هلا طب ر هتروص

 تحازتسا زار ید یمالسا رک اسع نالوا راتفرک هتفشم عاونا نامز ردقو .

 هیاشاب ىلع دمخ هصنجوم هلفلروب رادصا نویامه طخ ود ( ردکمردتا |
 ضي وفت هنر كنا یماما اب یمده كنهيعرد قرەلب زاب یعاس همان ما | ۱

 ردشغلوا ۰

 تلود یا صالحا ینیمرح هلا ربمدنورهف یرایاهو كناشاب ىلع دم
 هلا طبض ییاسخ هد هيا شلوا بجوم یتا ون غو تنارکش عظع ریخام و |

 ٭ هریصب



۱ 
 شمرو هنتمذ هللا لیصحت هیلک غلابم ق رهلوا ماظن فالخ جد ندقالفا

 هعطقر هلناس یکیدر و هر صعب هدلوماتسا لاوسلایدل ندنسودنک و

 بناح كعلابمو یسیچلنا همس ور هل ندنغیدل وا شلیا هبارا یی رفد

 هدلویناتسا ۰ ردشلیا فیلکت هلام باب اررکم یتنیعصت ندهناگ رض

 ندنکحهلک مزال قلوا داع هیدنفا تلاح یمظعا مسف كغلابم نالی رو

 ۰ یدا وا فده هباضد رعذ و تاضارنعا ولردو

 هرکصقوج یتمکحو رس یدبا ار نامز وا یرارف ثاکبهجهرق لصاخلا

 دن رتا ءوس كرم ور ه دن درب تری ہر و کد باب را طعق ۰ ردشاسالکا

 ندنالیصفت رکج هیلبا داربا هدنلحم لاوحا قیاقح ۰ یدا هرامار حد و

 د برع طخ عیاقو
 مهارا نالوا یرکسعرس هیعردو یسیلاو هدجو یلغوا كناشاب یبع دمع ۳
 مای هسنع تودنا هبلع هراباه و هدنلئا وا ید دنس 60 وا زو وا ویسا اشا ۳

 طرص یعاه و عال نالوا هدنتسار هر یک ارةشو هد رب و ریسا یی راسر ۱ ۱

 هدکلورلبا ردا ریه دن و رهق یی را هفرف یاهو یکیداک تسارو ربخل و ۳

 یرفن زو كي ندرلیاهو هده رار نالو عوفو هداا لواو ۰ ىدا ۱
 دوعس ن ةّلادبع نالوا ناساهو سر تیاهن ۰ یدیشلوا لو

 توراو هرس ود را جد اشاب مهاربا ندنفدد] وا نکا نصح هد هبعرد |

 كناشاب هارا هدانناوب ٠ ردشلنا رادنا هتیضتو صح یهیعرد

 هدن وامه یودرا ندنر هجاهم ردم لرباهوو شلا شنا یسهناحهج

 ندهقرا بویمع قوچ یسرا هدهسیا شلوا عقاو تاراسخ یلیخ

 هیعرد ینوک یصسب كنهدعتلاید ندنغیدلوا شعرا تامععو هناهج

 زار و یراسب رمو یرهباط قرهنلوا موه ندفرطره هنن رزوا یسهعلق

 هعلق شیط هللا شی وروب و مده یراوراب و ج رب و طبض یراپ وط هعلق
 جا یراکدبد رصق هاب رامدآ ربتعم زار دوعس ن هلادبع هدقدنلوا ریست
 عاد 2 تیاهت قرهنل وا قیسعت ردو نوک HN هد هساا شمارو هب هعلق

 نالوا نایاهو بهذمرسو یرالغوا رفن ترد و هلادبع و شلدبا طیض ید
 هراس رابخا وب ۰ ردشلروک هلا یاوعاو ناكاو یدال وا كیاهولادبع 1

 9 كاا یلنش توط هدقدل وا دراو ه رس هد همسان كن هعحایذ ۱

a j رم 
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 | لزع بیس الب یاوقابناججرت نالوا یمارتلم كناثاپ فژر هدننرادص
  نالوا دوهعم هدنراس لاکو هحهرق یدعا ۰ یدیشلوا ناجیرت لاحم

 ا ا ترشاس اع ور شاو شاو یتتلبو ٹاس
 ۱۳و نشت کلچر الا هلدسح قلوا هدنوماتسا
 ۱۳ ۵ رک شسمب طیقت دعساضتفا روا ندا نایرج هلبا یر طخ

 | | ندنداماد كب هجهرق قرهلوا یلعج اضعب هرزوا رارق یراکدرب و هدنراند

 ۱ كعا تفادصراهظاقرهلوالعج هدمهو تمذت ربتمه یدوا هکدتبا تیاکش

 نالوا عفر بیس هصامناب و هب یدنفا سرو هب یلاعردص یادیک هرزوا

e Aیسهدیدمرک دنن ےدقزا كن ەيلمتل ودیرللوژ و مدنفا تورا و هب یدنفا  

 تماقتساو یقدہص هد دح و مع مواعم میدلوا یمهدرک ابحا هذه ةلاطا و

 هبجو كعا ادو هل یگاح هدنف اب رفا هدناب ون ردمهنادببع تمد دمز ال

 هداسف یضغ هک د نک هکرد هلل هن ملت كم رد ناق ردم هن اکدن "و دع

 دنح ره ارز ردهدشلوا رهظا هنوک ندنوک یرارف روش روک رح

 نو روک توو a لعلو تیل هچ دا زاب ندنفرط یرالوفو 2 ندتلود فرط

 هک وب ردلبلد کوب ییسام ردن وک ها هب د هب هنسک ردق هب یدعم

 هد هسلا مزال قاتا هن ريب دت كنو ۰ ردن بیسهفيقونو عج هدب درب یدوفن

 صعب هلبا راه زاب ماطر كر هدرولوا شر و هتشر رس هب ول هیسور

 هکنر هن یشیاو ۰ یدرلبا راک دن ینلاسرا رشابم ییارب هقالفا هدننض

 داك نورابکرو لاحر یالقع ۰ یدرازاب ههجهرف جد ییغید وف

 | هدکا لاعاب و عفد هفرطرر هلبا باقسا یتاوذ وللثموا كر هيا داقعا

 ۰ یدارونادلا هراهسيسدوب ید یدنفا تلاح نالوا

 | دوق یعیدل وا اا راخدا لر هجهرق نکیا یراح هلروص و لاح هتشبا

 هنف رط ا رسوا بوقبح مه هر ناععتسا ییدالواو لابع و یساصح

 ۰ ردشمرب ویدنک

 ِ ۱ نانلو هدنماعم یس هبجراخ روما رب دم و نالوا یرارسا مرح تلف دل

 ۱ ۴ ردشعا رارف رارب هاکنا وتادروقوروام ردناسکلع

 1 یک یییدلوا یبد لیخ هنفانصا و را لوباتساالاب OR لاکب هح هر

 ¥ ندقالفا %
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 كکب هجهرف یسهدو و یقالفا ینوک رازاب یصنوا كنهعایذ هک هل وش
 ندنعندل وا بلل س ۳ یداب هم رارق هديا ده ۰ یدنلا یربخ یکیدلبا رارف

 یسهلابصم شرکب هروبک هنا كنهداز یاش ۰ یدو بل

 لاحر ملکلا دفا صعب ندراکزور ناداش ةا لاح هب ره ه دریشفع

 شک وا بصن یهدو و قالفا ك وقناب <a هرق هلق وس دراجحو

 داس راکفا یعیدلوا رلتبم كم ور موق ورڼدتفو ر یغامد ودنک هد هسا

 قیفوت ههدساف راکفاو اياد یتشیا ندنغیدلوا شوشمو لتخم هلا یراک

 علام ندنافاررص صعب هرزوا داتعم هدنرص نح هلع ءان ۰ شم ردا

 ورندتف ول وا بودا شا بسا یلیخ ندفانصا و رام و ضارتتسا هرثک

 هبص و ندنل ود فرط شات كنو دو شمردنوک هراب زا كب ا

 شکن و 8 یدا شغل و هدکلنا تاق وا را صا هلا لعل و تىل هقدنل وا

 هنفولواو ۰ یدیشعاترعت فو یلزع رج وم یسافخ طرش یسهطاصم

 تونم قوح هد هلا نو هحرکا نا هو لكنناروصت ردق

 هاچ وم هم وتکمربغ لئالد ضعب هن روهظ ریظع هثداحر هل داسف دل رامور

 یعح هنل وا هدخا ۇم هداب ز نادر باش 4: عح یعج هل و شوا لزع زوده

 اراش نَه ( نیغل وا ی ولعم یتحهبه-روف ندنازاح هاش ترقو

 اشا نام ند رودص ۰ یدشایا رادتخا یرارف نهاد وم سر دوف

 رطاخ ورندنف و زار و راکرد قوفو هنلاوحا راد و کد تزع هداز

 یراق هب هدام لوا هلغل وا رادربخ هيلا رام ندهدام نالوا یراناشذ

 هلا راع اسا ی رلکو دا تنا و رفتم یرادغنف و تعارو رک ها وقت

 تنعلعو رارف نو ر هتلاو هتبلا هحهرقو هدنص) نیح كنهجهرق

 یداماد اما ۰ یدقج یکییدید ۰ یدیشعد ردا راهظا یتسهیلبج

 نالوا لايم هدتفلا ورندنابش مابا هدهیلع ٌةناتسا لاخم# هدازکب یسولیکو سو

 كن رد ناق هلنطاسو لاحر صعب لابقا تا ا هیس ساع رس

 جرج قلهدو و یا ادتا ندنعیدنل وب هرزوا لاغت شا س روما ةو 1

 ییدنفا فلا یرقدلوا تسانم هرزوا كمرونک هنغلناچرت ناود نالوا

 كناشاب فرو هدنرخا وا سس حتت یکیا زو وا هل راعا عانفاو لافعا



 تاثحایم و 3 7 ضعءب زی | هنس ور

 1 ال سو در یرارب یعیدلوا شلتا الیتسا كنول هیسور هدننهجیلوطانا
 ۱ هللدرس هبهاو رادذعا صعب هدلاح یتیدلوا ح رص هدنس همان دهع شرکب

 || جد ولهسور نکیا هدکلبا تیاکش هبلعتلود ندنکیدلیا ماتو هڪ

 | هدرشاع دلح هک هل وش ۰ یدر ودا اکتشا ییالوط ی ناتسد مص

 نالوا هدنسهراس عقاومو رازج ضعب كن هیلعتل ود هرزوا یغیدنلوا ناب

 | قرهنلوا هدعاسم ید هب ولپ رص والثم دناوف یرلقدلوا لئان كنساباعر

 3 عوطقم هجور كنب راوکرب وو یسهراداندنرفرطودنک كن را هیلخادروما
 | قحهلوا مقا وند هیلعتل ود فرط یکی لسن و ض بق ند راد ودنکص يصل ا یدل

 كنس هماندهع ی ود هیلیا مظت هللا ولی رص هیلعتلود یی راعدتسا

 یدلن وقهبار حا عقوم هدلاح یعردل وا ج ردنمهدنسهدامیح ز کس
 1 و ود

 اا رد یتح ردشفلوا ارجا یماکحا كنهداموندفرط ور هکدلیاتیاکش

 هدعغا قرهلوا نود هلس ندنساندا كنرل هب زج ابامر اس یر زج

 | هروک هنلوصح كنهنسره هلغلوا یفانم هتقفش یتیعوطقم كنم راوکرب وو

 | ندنفیدل واهدقفل وا نیبعت هلب رلاضر ودنک لردشلپ وس هدکلرپ هلیظفاحتدارغلب

 ۲۱ تب ور یک یراکذلید یراودنک ینیربشیا نالوا راد هراسو اسیلکو
 هن راقلدوتشخ هدیاب و تولوا لاکر یراتحار كنسهلج ندن رکدلک هدا

 ۱ یسیچلیا هیسور ۰ یدل رو باوج ود زد شقا ید یرار صح راد

 | طب ر هدنسقافتالاب هلبا ولپرص بویلوا ناک رضح ندنفرط فونوغوزتسا
 | هلسایاعر هیلعللود د ندفرط ور یدلدا امدا ود رولک مزال قغلوا

 | هلاول هیسور هیلعتلود هسیا هل وا فون وغ رسا هلکلتیدزاعشقاب هنناش كمشدنس

 || كدهع قوطنم هسا ز ردق و یزوس دنس هدهمادهع كحمد نوسشلدنس

 7 قافتالاب هدهماندهع فون وغورتسا ید هدقدنل وا هلن اقم و د ريد هقیج هنحراخ

 ۱ ۱ هدنس هک رف هکیدلر وک یدلقا هرهماندهع هلکعد راو یزوس هیلبا مظنت

 | هج هتشبیچدو ردقوب یزوسقافتالاب هدنسهک رەد هسیا شل زاب ود قافتالاب

 ا ندنلئاوا یسهنس جوازوتوا وبشا هتشدا ۰ یدلوا بجوم ییهلداحمو ثح

 ]| ۰ یدلر و رار رق ندنیفرط یدلوایراح رهثحابم قوچكی هدلوو ورب
 ۰. ردشلتا ناب رج تاثحابم ضعب ید هدنشح نتکلم هد هرص و

 ` دف نوبل ید فة یزارف كندو و قالفا هسا هداناوب

 و هک وش



۳ 
 روعفو قسف لح هلا تفایق لیدبت یره اینک ا یدنفا ناهلس رر
 قلوا توق رادم هنسهناتسب مس تاکرحو رزک توشالوط هدرا نالوا

 هبیدعش ندنهیدلواردا كیرح اضعب ځد یهلذخ نالوایراشادل و هرزوا

 شلتروف هلا اسمان ساقلا ررب هدنرب ره نکیشفلوا یی هسعفد جوا ردق

 ندسودر هلیساقلا كنارفس ضعب نکیشلوا عفدو درط هب هسوغام ًارخومو

 یفیدلوا ی 6 رک, یمودنکر بار هل هلججو ۰ یدیا شاربدنود ورک
 تو رداب کو نا لودر هدلبج قهاش هدنسارو یعهاح یلقدنف هدلاح

 مج یتناراداوه ماطر هنشاب و ببتر یتبحص اولحو تفایض یرادهگ
 هغرداق نانلوا ناب هدالاب هعفد و ۰ ید هدکشک | هللا زوسو زاس لردبا

 تاکر ناسک صعب نالوا هدد ناب ز ندنسودنک هد تد وع قل رح یناهل

 هلت ژک ك راق رح هسدا هداننا و ۰ رلشعا کتشا هلعدعت لادم هواه

 بیدأت هل هجو رر كنهقرف ره هرزوا قهردصاب قیجارا نالوا علاش

 وح وم هنس هدارا نالوا رداص نامه .هکلروک ندلاح همرذ ییهرو

 درا نوک یصکبا نوا تلاوش نعب یسادرف كیرک 0
 یسهلکسا یاب هرق موقم هلیسس هنابب تحصم ر و هل.سهطساو اغا یثاب

 قرهنلوا مادعا هل_.تفرعم یاب یحاتسو و بلج هناتسو یک هدنسارو

 ۰۰ ردنا: هد یدیح

 نوجا نیمأت یماوع راکفاو نیکست یناباغ نالوا هدسان ناهذا یسادرف

 ۰ ردشلدبا هعاشاو رشذ هش رش سماوا رکذلا فلاس

 تلاع دھو قلا ینکوا كفجارا ید ینوک یحزونط نوا تا

 قباس ردص هرزوا قلوا لصاح یدصقم اعصح عفد هر وک هبیدنفا

 بیا یک ها یدنفا اطع یونکم نالوا نداق ات وب

 نالوا ناسالا دیدح ندن واسم ناود ناکحاوخو ۰ یدنلوا ین یدنفا

 تفلا هلا یدنفا تلاح یدشفا رهاتط تاطباط هداز یدنفا شب ورد

 |ورفم هکنل مست نالوا شعا قبس هدنرهنابم هلیبسح قلوا یس هدف

 دعو نن هد هرصو دوا هلکعا ت تا هب هروا هن وک صد ر ءَ

 وفع هلمتعافش كناثاب بلاغر زو فرصتم هرقنا هرکص یآ شب ۰ یدنلیق

 ۰.ردششوا قالطاو
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 ناچ دن و دنع“ یحاص هناح موق ندر هنسک ردنا شاعت تسک

 ۱ تودنا راضحا و باج دس هناح و راذتخا یه روغیسر یکیدتا لع

 راد جییاوح ردق هیناوا یسو همش ود هسیا رسیاو هنارا هموفرم ییسهناخ

 بشانع هبایشاو هناخ لوا كردبا رفد هلینیع ید یتسایسما رونلوا ریبعت
 موف مه هسا رولوا قرح ءارصف و كمر و هلا ردق وش هنس ر دم وق ص

 قدرح هدنر كراوا هلوقمو راردا راوتساو مکحم یی رهلواعم هلهحول وا

 ردرد هدلاحیراکدرب و رح هب یار لوا بععرد گیم هدک دلا روهظ

 ۱ ۳ بوت تارا رابمولط رک یلکلرکت رکج رک راپ سدبتلاو
 ۱۳۰ ۰ نا رک لفات روو شبا نوصا قرشا رر
 1 افطا هدنشا تفو زا ی قررد وا هرابمولط یی وص بوحا یتالوا

 ا نا ر نقد ی رکا كو ھاخ ۱ نیک ههل زوخ هاب براق
 | قیرح هلب راتریغویعس ندنغیدلوا یک یلام ودنک كلرایجابمولط نب زسقلوا

 تونا شالت اعطو یحاص هدنع و و یل 5 هد وا ر هلو و راردا اما

 | هدعب و را ناج هغقلاشوب و هکمردنوس یهغلاب رقاب هنشیا هجهتسهآ

 ۱ ءرزوا یانو مسریکلوا ةتفب ییهناخ قرهوا ندندنع یدنک ی هتروفیس
 شا هتک راو هنس هاو هز وا روح وه موق رفدو مک و عسر

 | هنبحاص كنهناخ كردبا مظنتو عضو هنب رب ولرب لوالا اکی تس هد وهم
 ۱ قوح یتف یونس هلبس یعنص و ید یحغلا لواو ردا ملست ییحاتفم

 | هدهبمالسا ثالاع هیماظن روما ضمب هنوک ون هچرک ۰ ردیا عافتاو بسک

 ِ 0 روص2لانع دودعم جد یهوفت هلتهجیعیدل وا رود هلس ندهظحالم زونه

 ۱ تالسهلغل وا ارم و لاس ندهابنشا هدنک و دا را هد هماظن 2. راوت هددسا

 | | اجرو یم الوفو ابلق یتلمو ند ناوخا تحارتساو نماو دمع تما لاوما

 | ۱ هبمو هج“ هدعاق ( افص امذخ ) و افتکا هلا قجرادقم و هد ذنعط

 ۰ یدنل وا تست یدش هلع و كنهش رش صاوا نالوا رداص

 ۱ ١ راه رژ صا یکیدتا رک ذ 5 یدل و مانخ هدار وب یجالک كن هداز یاش

 ۰ رونلوا دارا هل راغر ( ۳ )و ( ۲ )و ( ۱ ) هداتکلیذ

 أ نالوا یلوتسم هرایدنفا الم بول وا یۃاک شاب و یعباقو یسدیکحم باب هطلغ

 هل رونق #۴

 3 نعصتع یعفانم صعب هلوةمو نکما ا ك اذ دعب بولی روک اور یرب رګ



 هد هرص رب سام راقانوقو راوا ندفرط یکیا بولوا شمکچ یرفوط |
 ندهکبش جرو رومد ضعبقجنا بول وا ردانكی ځد یرایشنهاشو شلرید ||
 انب هدنروص رونل وا ریبعت رک راک ےن توی و هیلبا کاو شلروا رایدنقبچ 1
 قدلوا وشراچ كرارپشو هلغلوا رلناکد ریک راک قع كرلوا هلماب و شفلوا | |

 اطط یرلوا كنب ربش هرودنول ادعام ندرلنوب ۰ ردشمالاق یلعر چیه |
 ریغص .د.اع .رشیکیا نوا رهشود هرززا عسر هشوکر اج یقاط رهو زرفم | ِ

 هرزوا هجو نالوا رکذ یفرط ترد كقاط رب رهو ترابع ندراواربکو |

 هت ورد روب نم ربش نوچگنآ ۰ ردشلربآ ندهاط روا هل رقم ۲

 لصف قاطاط اپارس یک یرهناخ چ رطش هسنلوا رظن نددملق كسکوی رب |

 "هربسم رونل وا ریبعت یس هیشب هلع هدعل هرا هقشد ندو ۰ رده واجب رفت و ۲

 هلبا راو رمو حرطو راجو را رتمچو ولهفوکش نوجا قلوا هلحم هنکس 1

 ردنا و رلاسک ضمب اردا هدرتکلف تولوا کرا ۲

 تارافعو تادارا هنشب نوجا داوم نالوا یرورط هب همام حایتحا یک

 نوجا یرلافصو قود یراصم راهاکجرفت هلوتموا ندنعیدلوا هفوقوم
 د رلنیتسیا ندنسیلاها هلع یقیدلوا قلعتم هلفلوا عج ندهلحم "یلاها |

 ریبسوب راردبا اوهو بسک و حرفت هلیسابحاو اشامو ریس بودیک راب ره | ر
 هدکدتا روهظ رظن عطق ندنفیدلوا تردن هدقب رح هدراتکلع لوا هلا

 ارش یک یغنیدلوا هدلوناتسا و تیارسو زواح ه هدابز ندوا یکیا تیام

 هنتسلرب هفتشب ندنو ۰ نمهدا ترضم یاک هل وا بوقاب ییلحم رفاو

 هدوسا ندنیز هنوکو یصوصخ ررض ندبا بترت اضمب هلبتهج قیرح |
 یروکذهررض ردا میسقتو عیزوتهنسهلجب كیاسکندبا دارم تلوا ملاسو |

 یک هردنول یک یماظن كا سوکعمو لدبم هننروص نوو رغ 9

 كن ر ندنفانصا کما هد هيلع هناتساماظنوب هکر دراشاتا عضو هدرارهش |"

 جست هن رلنورف لوق لوا ییادغب شنای هدقدلوا قرح یسهیخذ دوجوم

 اءاد قرفلوا رشم هررض لوا مدراس هلا كمرب و هربخذ غاص هنر و |

 هن رطاظن یرکدلیا هباجو هباقوندبلک صاخ ررض شررر و

 صیلخت ندقلوا فلت هلدییس نیفناب یسایشاو هناخ هکهب وش ۰ ردولماشم ۲
 یاب ولط بول وا یرا هناخ رک راک هدب رحم ددعتم رم هنسک نالا دا ص

 هلتعنص لواو رونلوا ریپعت یهتروغیس هنسانعم نیما قی رح هدنماقم یشاب



 | هلب راکزور یسیغوط نوک ۰ یدتا روهظ شتآ ندنغانوف عقاو هدن رق

 یموشراح اشا دوج هدنف رظ تفو زا ۰ یدلبا تیارس هوا رطا لاطاق

 اشاب دوم هله ۰ یدرابص یضوط هب وشراچ وراقو شن ۰ یدای
 | لئاحناح رک راکنالوا ماعان ونانلوا اشنا ورم د هدس یکیا هدنشاب یسوشراح

 شمامجا هب هنسک ین راوبق وشراج ناطباضو ۰ یدلتروق وشراح هلغلوا

 . اشاب دوم قحا بویمهب راجیشرب نداروا نارک ای هورک هلتهج یراقدلوا
 . ۰ رایدل وا عناق هلباتراغیتسایشا ضعب ك رايد وهب هلیسهنامقلاش و یتسوشراج

 كو ہر ص هرا 5 ید راح هدا ز هنن رظن لود تاحعا یسارو هتشنا

 اوف قرەلوا منام هن راششاو مسو كق رح هیسلیات راس رک راکو راراود ی کا

 واجب جت بسا و و سر یر ری هد ب

 نوا و و دیار مر مد

 9 یدالشاب هغل وا تح عوصوم مان الانیب یخ هلوا تبچج وم یی هظع

 یلوفر هلبا روهظ قي رح ٌلویرپ هدننامل هغرداق ینوک یحرب نوا ثالاوش
 ۱ ۰ ید افا الماک ی هینا یهدیلاوح لوا ۰ یدننک هنفرط وبق موق

 || یبر هناخ ودنک رانا بولوا یراج نهرا نیکن ز قوج كب هدتهجوا

 ژک | بوک ود راهرابقوج كب 4 هتروا نوجا قراتروقییساسیلک یتهرا و
 . || نیم زارب زکلای هدنفرط رایجهروتسا هلکمترکس هفرطوا تارفنو ناطباض

 1 . هلبللا فصن یسنریاو دتشم یلوق نالک هفرطو كم رح بولل و رلابمولط

 یی هیچ سه

 ۲ | یهتنم هتنادیم دی زباب بوقای یتسوشراج یشاب رای وا قرهلوا دن ردق
 لا ۰ یدل وا

 | كاوبناتسا هکریبک قب رح نالوب عوقو هدنسهنس یتلا ناستط زو كب
 1 | درک لوس هنسو هد هسا لوک راق رحوب هلتسن اکا یدیشعا اعا ییناثلث

 . | تاراسخ نالوا لصاح هلام هلفلوا هدرارب نیکنزبه راق رح نالوا عقاو

 | هدنح را هداز یناش یفیدلوا نود هدکب ندنناراسخ كریبک یی رح لوا
 شتا داربا هلاقم رب راد هب هعفان داوم ضعب هدماقموب هرکص ندکدتا رک ذ

 ۱ ۰ ردشلروک بسانم رد انیع هداروب ندنفیدلوا
 ٩ یعوقو قیرح هدرلان نانلوا اشنا ندهلعتشم ماسحا هکر ید هداز یناش

 | هلام هينا ربکراکو هلصاف ضبب هکراو ردق وش بولوا یراح هدرب ره

 | یک سراب و چو همور رلش ۰ رد راسریغ هش واوجو برق هلبیبس

 | مراب و شنکر دق یرامم عارذ یمرکی شب نوا یرالوب هلرارهش ضعب
 . هدنروص رونلوا صحو قرف مدآ نالک ندلحم دپ ردق هفاسم كلتعاس

 اک یرغوط $



 فیجارا ولرد ساتلایب ندنکیذک هلوا لع هرامآ هود ده 6
 توس و وا حایصبات ٠ a قرەلوا یاهو یشالتم نک نف هل وا شه 9

°. 

 هیارط هدنحا زاغو هدهرخالایداج لئاوا ۰ یدبا راکب تب ون هدنراهناخ

 هدنناق تلا كنسبلاب یتنالسا یسهدو و قالفا قباس ناک هدنسهب رق

 یهدلاو كنش السا ندبا تنوتب هدننافتسوا ردا روهظنیخذاب نیل هک

 ۰ یدلوا قرن راکتهدخ تردو قجوج ید و یراق ییاو یلغواو
 ندهرجم# ر هدنعافترا نوشرا یکیا نوا یتسودنکر ار هلیغج وج یرافر و

 یکیا هلغلوا شاخو درخ یسودنک هدهدلاق غاص قحوج بوت | هغاشا

 ۰ یدلوا توف هرکص نوک

 ضر نالوا راکرد هدن-ةح یرکیدکی كنب راکب مور یلراف نیفنایو

 ۰ یدنلوا لج هساسفو

 ندنناکد یاب و هدنلخاد یسوبف نودوا یفو جم زار هدنا تم 6
 یحوراب یکهدرلاروا رکم ۰ یدلوا رثتنم هفارطا هلا روهظ یشاب | 1

 ررومأم قرهلوالصاو هرلاروا شت ۰ شهاراو توراب ولتیاک هدنرناکد
 یدالتاب بولا شت آ توراب هاک ان نکیا لوغشم هلبا قمیصابمولطو قمی | ر

 بولی رایج ندرلناکد رالی راو كوب ولم هلا توراب هدرافرط هنوا 1
 یاسولطیدلا شنا هدراناندرامسلغق نالکو دنکیار ولی رجاق نره لراو ال
 توراپ مدآ ردق ناسکس ندیلاهاو ندررومآم راسو ندنناطباض و تارفن |

 هدنتلا راصثاو راجا نالیکودو راوید نالیقس ندنوراب ٌهمدص ۰ یدناب هلبا ||

 هدراوج لواو ۰ یدلوا حورج یسییل و فلت یسییک جد كرانالاق
 ۰ یدلک هنس هن هاب هکیدلصراص ردقوا رلهناخ لوک و كود نالوا

 ۰ یدلوکود ةفاک ی راماج كنغان و مالسالا محش ی هدنسهقرا لرابجراطن

 نیغناب یدنفا فراع دع رب» هداز اشاب دیج لیلخ یرکسعیضاق یلوطانا |

 هنغانوف مالسالاجش بونب هنآ هرزوا كنا صولخ ضع هدنروهظ |

 دوي ربندرفدصاب نالبنآ هنادیم ندورافوب نوجما قلریچاق ندنیفناپ هدکدلک |
 تولیاب هراج: ۰ یدروشود هغاشا ندن | كرەشود هنشاب كنا قدصاب 1

 رایت نوک اقرب یدلروتوک « هناخرب هدراوجوا ۰ یدلاق هلباب هدیلوح |
 ۰ یدلدا

 ف و 1 رد دا, ۶ رد رج 9 ا تادا یک اید یک ی

۱ 



 یت داب نوا تودیکآ مو سلبارط هس م هسلا مود سم

 ۱ کر هدانئاوب ندنفرط یسیلاها ماش سلبارط راد هنفیدلوا هدکعا تأرج

 ۱ ندلاح ةمزال یمارح سرت نامه ارظن هنعیدلوا شلرب و لاصصم هنوبامش

 یاد هم هتنفک مرلعتسا ندا 1 ناعلس هد صا لوا هدهسدا سا او

 3 یدل زا همانم رلعتسا كره رب و

 ۱ ندناسک نانلو قسم هد دفن مقاوم هدتمرح ا ِ ان لو روهش هداننا و و

  یداب هنخاصم داسفا كنتلابا بلحو ۰ یدلدنا هيل لیبس كن راضی

 ی
 یک

 3 را هدن را وح شع م هرز وا یدهعت نا هل وا یداماد كناشاب
 یسیلاو بلح یقالطاو وفع هلط رژ كعا تماقا هلسداو ضع هدنس هیحات

 ۰ یدلروب هدعایسم ید و هلغغل وا ا ندنفرط

 ۱ 1 یکلنش توط 3 یکاو ۰ یدش وا رییس ناطلس ۵ لی لردبا دل وت

 مه یدنلق ارحا

۱ 
۱ 

۱ 
| 

 | ناطلسرپ ندب راب رهش كاب بلص یسهمک هعج یجنزوقط یمرکی كنابعش
۱ 
۱ 
۱ 

 ۱ ر نالوا رعت هد داع سرد هكب ولب رد وک ندر ونم ه.ش دم ام دم

Et  هعطق جوا نالوا شاریدباب هدنداعسرد هلبا هز وا هعطف یکیا رهوحو 

 1 قفل وا قیلعت 9 رالح ۷ كنهرهطم هص ور هر 9 رهوحو مص ص

 هب اشا جاا ریما هلا یشاب ق.هد زم E ی كف ر ناضمر هرز وا

 ۱ ۰ یدلروب رییس)
 | هده رام نالوا عقاو هلا ولهیسور هدانلا وب كنسهلببق نچچ هدناتسغاط

 ۲ | راعشا ندنرافرط یلظفاح هبانا ابتاعسو یسیلاو مورضرا یراقدلوا بلاغ
 ۱ + راحت یهدناتسغاط ۰ یدلرب و تیمها هصلیخ اکو هدلوبناتسا هلغغلوا

 9 ءدآ مدآ هرزو كغما البتسا یناتخاط شاو شاوپ ولهیسور هسیا
 ا یرهعفادم هلا تدش رولناتسعاط هرص هرا ندنفیدلوا هدکمهلورلبا

 | رول هیسور رزا رزاو یدیا تراسبع ندنرلتمجر كرلول هیسور هن رزوا
 1 ۰ یدا هدقعازاق

 | هلاوش ندلوالاعیر ۰ یدلوب عوقو راق رخ قوچ كب هدلوبناتسا هنسوب
 | ۰ یدلوا غلاب هجوا شغب رات رح نالک هروسهظ یئزجو یلک هک
 ۱ لیلد لد ود وجا كب هماع راکفا هک واتا هسیا یارک كراش رح

 4 ا 3



i 
 هکر دکرک قلوآ شعشود هن رکف ق ندنجتا كشيا هلقليلتاط بویتسبا

 الصا هاغود روما قرەلوا حازلا فرصم یک یتیدلوا ارد نادویق |

 رای وس رازوس ولو زاکد یلها كشياو رب هلثحم ندنغیدلوا فوقو |
 ید هلام روما تاپ ۰ ید رتسرک دا ا

 نوت یککیآ نوآ كنلاوش هلام هلم لس هرکص هام دک 0

 راکدنوادخو ۰ یدراتروق ییهقب بولوا یسیلاو راکدنوادخ هلا لزع
 ۰. یدل اب رد ناد وید د اشاب نسح یثاب باصق یسلاو

 ساوہس هدقدلوا یسلاو بلح اشا دیشروخ یسیلاو یلوطانا هحدقا

 لنت حب وا یسیلاو یلوطانا اشا ندلاءالع نانلو یسلاو

 لالخ, ندندمهلوا قفوم هنیسارحا هدلاح ییدلوا روماق 2 ۲

 یلوطاناو ۰ یدنلبف رومأم هتماقا هدساویس هلبترازو عفر هدهرخالایداچب

 تراز و هبراب هی اشاب نمسح قر مصه یاس نح اص راصح هرد قلاا

 لا مادعا لغوا حوصن یسهدو و سودک هدانا لواو ۰ یدنلوا هبحوت

 ۰ یار اک اروا هنضرق كنتافلخ |

 دانا نکو ین قشم یرتمضخ لدغ ناځ دو ناطلم ورا 6

 هد دحر فصن هززوا ناشکناک ی رد تدم ن
 دتفصب نبولپ روق ررداع هدنادیغ قوا قررا ن ی

 ۰ یدلر و تفایض الوب ر هنازادناربت ندنوام فرط ۳ ۱

 هب هشحاف لاعا صعب هدهرصیرافدنل وا تادا وزن كس ضعي هداناو

 هب هسوغام هدبجر لئاوا سدیمکیا ندنراروهشم لا كرازاب و ندا تآرج ||

 رج از اهجاوخ هدنسدمقو و هتخوم نانلوا ناب ةدالا ۱ ١

 یرنورب زارب ید كرانا هلتهج یرلفدالشاب هنکرح اورب ی قرهلو زو
 ندرارا ناسلایرحو عدم هداب زا هدنابش لئارا ندنکب

 ناولو هبهردا یدنفایلع نوزواو ه هّیالع هلبکح كن رطیدنفا ایلوا |ا
 ۰ یدلزتسوک ترع هراس هلا قن هنناح یتکلم ودنک هجاوخ و

 ولنامرف یم هنناکرخ یلاع یاضر فالخ نکیا فرصت ماش سلپارط امد ||

 لکا ماح رسا اشا نایلس “لاو ادیص ینب وفع كنافطصم رب رب نالوا ||
 ر نوک كم رب راد هنشهدنل وا وفع هل بط رم قماعم راق هشیارب و قمانقچ نداکع ۱

 ۰ یدیشلزدنوک لا ما هاشاب ناهلس هدنرخالاعیر یسهنم ترد یرکب



 ۱ n تب رح و یر هلأ رفالار درب و كيلوتاتو

 یار ندنراشرا كيلوت8 ینح ۰ یدروبدا بلح یرظف تقد یربمروا
 | اطلس ی كل ردنارح تیک ۰ وا من هناسمر ندنناراب حدق

 | مشیکیاهدنراکوا كزکراوبف ناهک ان هدزکفیدناب وا حایصرپ هکر دقج هلوا تقو

 ۱ ررض ردق هرذ اض عو الام هزس ندن وباما زکسکجهروک رویلکب تاتلوس

 1 ۱ سد سو زر قرهلبتروق ندزکبلنت زس رب طقف ردتج هیلوا
 هر رات هداز یاش یتیدلوا شعد ردوا مسالو زفجهلوا یواستمو
 ۰ ردرو ط٥

 ° و ندیابسا بحوم یر كندا ف ید را هعلاطم و هتشیا

 || نده زج مدفزا هدلاح یراقدلوا كيلوتاق به رلذبئال یهدقلدوان را هکوبلاح

 | هد تست رکسع تامدخ كتلود قرهلوا فاعم ندنبلاکت قوحر اهد و

 ارو نت كلوا رد ننال تفولوا.نکل ۰ رایدا هدقلاللوف
 | هلهحوو هدنتح راکیلوناق هدر و ۰ یدیا لکد مولعم ېک یکرک هلام
 . كن راتلود كيلوتاق یک ایناپسا و هسنارفو اب ّتسوا یسارجا هدیدش “هلماعم

 | یوزرا كسانرانا هدرا هيا ناتساور رریکنا ۰ یدلوا یداب هن راربغا

 1 ۳ ید وصخ و هلتهح یرفدل وا رداما لا قیرللوا تسب رسورح هدرلیادج و

 ول كنا ور وا راکفا هدنفح هیلعتلود هتسا لول هبسور * رلیدع | نیس هد رلذا

 3 هدنرظن اب وروا كن هلعتل ودو یتسلزو نوسلوا هسرولوا هلهجو هنره

 1 e ۰ ١ ییسلاق زکلاب و یسلوا روفنم

 | آ هلهج ول وا هدنتح راکیل وناق هلال خادم هب هبهذدم روما تقولوا الذ ىلع ءان

 دکل ود ندهرکص یتیدل وا | یریصم و لاح قفاوم شنا ی e ی

 ۱ ۱ لودع |ارخ وم ندسنات یا ناثل وا ey ا هحور هرک ون قرهنل وا ماست

 1 ردشف وا

 | ردص ندنکیدلک ا كن دفا تلاح جد اشا ورسخ اب رد نادوبف

 ا ل ىر ی ضیا ير هلرخ الا عیر ود رد رادفرط اشاب فور قباس

 ارد هب اشا دجا یللیا جا یسیلاو بلحو یتلابا نوزب رط هنس هدهع

 قلاب راکدنوادخ هلترازو هر هاغا نسح یشاب باصقو یقلناد وبق
 ۱ ۱ ۰ یدلروب هیحوت

 ۱۱ یلوا تسل رس هدرشبا اصا قوجر و توک یلاح شور اشاب دجبا



n NT 

 ردنا نفعت بولاق هدنادیم هدرب قوج هلدهج یتبدغل وا لوبق هنفلرازم مرا
 ردق هن رادجرد قئوا رو هکعا نفد دن لوح یراهناج ندنفیدلوا

 راکفا هضم وه ( عنمام ىلع صیرح هرلا ) نکل ىدا راشلوا ریقح
 دن :راشزا ندنکیدلک هداتدش تق هکدرو تم

 سویئتسر هلوبناتسا ندنفرط ابا و ۰ یدلو توق هکدننک یهذم كيلوتاق |

 دارد نسبهم راکفا كیلولاق یزملوا موك هد
 یدلوا كيلوناق رابنهرا قوج كب هدنفرظ تفو زا هلتهج یکیدلک
 ید نودنایلغوا دیوادو بوغا للغوا رغنط ندرافارص ربتعم لا هدهرص وب

 هشاطر هحور اهلی رفت ندرلشرا لرلکنل واق قرهلوالخاد هتبهذم كىل وتاق

 ردبایعاسم فرص نوجاعانفا د ییالک و ضعب و ج ورت انلع تب راتاط

 ۰ رایدنلوا نن هسودر یلغوا د وادو هیج یلغوا رغنط ندنرقدل وا

 نوسالو هسرونل و هدبهذم یغنق اباعر نابتسرخ یرایضعب ندالک و تقولوا

 یرارکید ۰ یدرازسیا كیا نبع ضامتا هدباب وب بود مزال همه مر
 بول یسهفیلخ كن راتضح مالسلا هيلع یسع یاب رلکیلوتاق ید

 رازالاق یلاخ ندداسف هد هسورح الام هلیبسح قلوا ولغاب هجراخ یراشاب
 راردبا هباکح یغیدلوا شلکود زلناق ردقن هلو ندنزو كابا و راربد

 دارا تم قفاوم یسهاخادم 4 ةبنهذم روما ا ۳
 ارافارص هدلوبناتسا هد هسیا شاروک مجرم لوا یار هدرها لوا ارظن

 ۰ ردشفل وا عیجرت ین یأر هلتهجیرافدلوا بصعتم هدنبهذم یمرا یعوچ ِ

 تولوا یراهفناط یتمراو سفدوتروا یتیديناط كندیلعتلود تقولوا هدر و

 هلغلوا قی رطب مور یهدلویناتسا یسناحور سر كوب لا كراسفدوتروا

 لزع یرایناحور سارو هی رت هلبتفرعم كنا یرلبهذم مه باعالایدل

 ۰ یدرولپ ردنا بصذو

 ناور عقاو هدهیارا كلام ورڼدهتوا یرلیاحور سار كوي ككراشرا
 سر یکیا اهد هقشب ندنا هددسیا هدنساسیلک نب زایجا یهدنلخاد قتلا | |

 ناک هدنلخاد یتلایا ناو یرکیدو سبس هدنازوق یرب بولوا یرایموم |
 ردق قيراط مور هنش رس مرا تالوتاتساو یا هدرا ا

 كتلود ید یروما یمدشاط ینەرا هلیسهطساو كنا بولپر و ذوف |

 طوب م هانا هيا راکیلوتاف ۰ ىدا رویلیدبا هب وسن هلهجو یهاولند |"



 . رایضعب ندالع رکیدو یتی ولوم هرونم ٌیدم هرکص نوک یکیاو یسهباپ
 ۳ ۰ یدلروی ناسحا رابصتمو راله راو رلهاب

 | یسهع رک یدنفا یکم نالوا نامز هرهش هرزوا قلوا ناوخا تادرس

 | نالوا یراح هنامرح هدنراهنایم هلبا مان از یزیف فصاو كنبدنفا مناخ

 ۱ شاب كنا یدنفا مناخ هلکعا تفلاح یسهب راج هیراکتسداخحم تالماعم

 ۳ ییدلیا لاا دنا سونحو لابسرا هننکنه رانیکسم هلردنا شارت
 ۲ طخ نالوا رداص مدقم هام دنج هلغلوا نواه معم "هدیسر یرهلوا عباش

 | کم نالوا وز یا ندنسهشحاف تناهاو یرق یکم هصبجوم نواه
 هل ا٥ هدکلرب هلا یدنفا فرا دم هداز یدنفا دارم ندنربول هاب ۳۹

 اا یم ۰ یدا راشملوا نن هنغاط روفکت یریف فصاو نالوا یتسودو

 ۱ تفع نماد ریهطت ها تباناو هب وت كراماخ هدنبیقع صم كن هداز
 رخاوا ییبم هنغیدنلوا ماح رسا هلا ضع ه واه باکر ی رکدلیا

 ۰ ریداوا قالطاو وفع یسهلج هدلوالا عبد

 || ىظفاح رک هطاو ۰ یدلو عوفو ارزو تامحوت صعب هداشاو هن

 | بغار ناریمربم یظفاع یلواناو یتلایا هتسو هلترازو هبر هاشاب شی ورد

 | | ندرایثابیوبق هدهرصوب و ۰ یدلرویب هیجوت یتلظفاح ریبک طا هباشاپ
 | زکاش یظفاحم هرومو ۰ یدلوا نیما هب را كاتبا دوج یرظان همارد
 رومام هتماقا هدیلوسلک هرازولا عوفرم ندنفیدلوا لیلع اشاب دجا

 ۰ یدلدبا

 ۱۳ ۶۱ نرسا ترا كاا رکب قاع یماضق باص ناصح هرق
 درک و ندلونناتسا رک ۰ یدنلوا ین ه هسوغام هداناو هلغ وا

 دیعبتو ن هفرط ررب هلبا هلیسو ررب ځد تاوذ ضعب رکید ندرل هرشط

 ۰ یدنلیق
 | ۰ ردشهوا رادتا هنیفنو درط ندنداعسرد كراکیلوتاق هداناوب هتشيا

 ۱۳ یرمار ر وریدنسهنم شپ نابقط زو كي كب رسه خرات هکنوچ

 " | یتمرا رروشیلاج هکعا كيلوتاق یرلنمرا قرهشالوط هدهسورح كلام

 كيلوتاق هللا تبنوذآمو تردق یفیدلوا زباح یلاع نامرفاب هسیا قب رطب
 | كلام رنک ۱ كرلکلوتاق و ۰ یداریا تدش یارحا هدنفح یراهیود

 | یرولوا هدنراروهظ لئاوا بویلوا یراهربقمو اسیلک لقتسم هد هس ورح

 ٭ یتمرا #



 و "7 ۳ یه نت را نو اب ےل د دیو رسا ی ی و

 هکر دل وقنم ند هل هدو و ۰ شرون هن | وا راظتا هنل رع كن دنفا نداملانز َ

 هداز یکم هدهسلا شعا روصت ی ندم كنەداز یک. امدقم یدنفا فلاح |

 نایسح هرامالسالا مس ۰ زر ره هنلاعص زونه بول وا چک

 هسا زالوا e بودند یدنفا تلاع ندفدلرا دفنس یوم

 یکم شهردنوک ربخ نامر ود راهسشیا ادیب لیق ضا جاقرب هدنلافص
 لق جیاقرب هله هلرهبل وست وت ییلاعص بوق ااو تاغا دوع ید هداز

 ۰ رد شا رزم ماقم ح ورشم هحور هرک و و ش راغا

 تداع كلربدنوس یرانف تكنسوبت مالسالاجش هدنلزع كرامالسالا جش

 جو اب تیحاصم ساحو ل هشاطا و لس و یدنفا نداعلان ز تولوا

 ندنس-اغوغ موم كرادتخ وس حورشم هجور ندنفبدلوا لتا هارعب | ۱

 یرانف مز یجوم دارا دتخ وس هدنغیدنلوا لزع هن رزوا لالتخا نالوا تعدم ۳

 قان وقرب هدا ما ی ا ناطلس ۱ ملیت و ۰ شعد ید ردن وس

 یدنفا ) باهات 1۳ لو 1۱ یدل هواه رومتح دام 3 هدنکیدتا ۳ ثا

ONT i ۱یدنفا ناداعلا ن ز ۰ شروب ) یدیسال وا هل راد الح |  

 تماقا هدنراتبلو زد مایا قحا هدنرتیلاب هبمالسا مشاشم مدنفا ) لاحرد

 ود ) روس ید مرط ره دف د میدنل وا لزع هسدا یرایعاد رلردبا

 یقارطا هلغل وا و دجباقا را ا هدف د وب 9 شهر و تاوج

 2 ردشل و وا ا روص ی هفطل قالوا اب رد 1

 كنا و ۰ یدنلبق دیعس و هب دس ور یی هر اطراف صعب هرکی نوک ج وا :

 یدنسر هداژ یاج یسیضاق لوساتسا اناس یعیدل وا شردت این ه هس ور

E ۳9 ۱ 2 ۰ ,۰ 2  

 ,یدنفا طعم یسا دم مال ما ۰ یدن) وا قالطاو وهع یدنفا

 كنهداز یک لصالا ف یدنفا ادع یحص وتکم اما ۰ یدنلوا ق هسبق أ ِ
 ۰ ا ۵ ال 0 قليګو و ۰ یدلترو لمح قلوا یدا

 یمادتک کی ت زع نالوا ےہ م هدا وساک اتم تولوا ندماظع رود

 رایسحا هفحا را ۱ شف هل | رز وس كو ن RE تورلو 2 ردّتعم تر | ظوح

 ۰ یدژدبا 8 هب یلوساک دوا هداناو نی و لا ۱

 هداز یخ لا لرع ید یدنفا قادص لړ نوا رس ا بیعت هده رص و

 یزارفرس لایان هجا وخ و« یدلوا يازشالا بیقن یدنفا تا ر
 ردا هب ید فا فنصم قیفرو , یی ولوم ت e ما هب یدنفا نیما لد



 با رایشاب رکو رلزابوب یمالسالا جش ةناخناوید ۰ یدلوا مایق زور
 تربح راودر تش هدنس هد مرح یدنذا نیدناملانت ژ مع ]علل و

 هدنسهنامکع قابس یمادتک ۰" یدزامهقبج وراشیط قرهلاق بولوا
 هنو توتیح ندنسهطوا یقرهلوا مصم هدنساطح و طبخ قابسو رتسم

 یدوا راجا ۰ یدزاب هلب زا هدننلا تاقوتو هلس هکیدلاق زا نکیا رد
 یر ره كنادنمشادو عاب ۰ ی رک هد هش وکر یک یدنفا | اطع ق وتکم

 ادصرب ندافقره قوب نایلکد قوچ زوس هدنادیم ۰ یدنالفاص هدلح رر

 بوایقب  هسرولکراثا یدعت زردبا بلط ییقح لرابلاطوا زب ییک راتیچ
 رد زرتسیا هک اع هلعرش هدنعماح حاف هلبا مانالا یتفم یک و راک

 سرد تای زا هدهرصو ۰ یدا ردا تګ ندیصتو لزع هد ریضعب و

 هفرطرر تولتروق ندنرلا كلرلنا هلو تصرف ید مولع ةبلط نالوا
 | هزداتسا شيا ۰ یدروس رذق هراهن فصذ قلهشغراقو ۰ یدردیک
 راسو یدنفا فنصم ندیلاوم هلا لاسراو نییعت دنهشنادرب ناه ۰ یدلاق

 ریدنلوا توعد یدنفا نما ید هرزوا قلوا لدن هنسهلج لر هجا وح

 یتوعد ببسو رابختسا یتیفک هن الفافتم یکشعا قوب یرارخ چه ابو 5

 كح جک شد یر نوجا یراتع زد لیصمت نکیا راردبا راذتع | هلا راسهتسا

 هدنسهطوا نيام تواک هاوتف باب هله قرهلوا راوس بسا هلا زان كم

 رزوس اوران یرکد هدربطخ سلاح لوا ۰ رلیدشروک هلبا مالسالا حس
 اتداع هلبا ریرقت یتنوعصم ( مدنلا مشامو تمدندق نالا ) و رلشطوس

 هنصوصخ قالغا هلرایفتم بععرد تیاهن ۰ راشلیا ردکت یهبلا راشم
 نوح رهراصب كلواص ) ب وتبج ید یسکیا هرکص ندکدلرب و رارق
 نکل ۰ رشقعاط یتبعج لوا هلا تراشا رب هو ( هب هنربا ناوید یدلاق
 تسانم یساشا ررخسم ماتم كندنفا نداملا ن ز قئرا هن رزوا كنوب

 هللا لزع ینوک ىج زوقط نوا كلوالا عبر یسادرف ندنغجهسهلوا
 یکم یلدا مور ردص اشاس هت رب و ۰ یدلدبا مازعا هنغانوئ یهدرادکسا
 ۰ یدلوا مالسالا می یدنفا عصام ار

 راسفتسا ندنفرط اشا شی ورد مظعا ردص هن هدلالتخا ماکتهو هکر دس رغ

 هدندبق هناعا هد ولک یر ندنفرط ماظع رودص هدهنو یدنلوا تیفیک

 هلا كر هنسیعیبط یار ندفرطره شيا هکرویلیشالکا ۰ ی دنلوب

 و نداعلانز #



KUN 
 هککود یاشندنکیدمرب و هدک دتیسا اهد مومر وجو ندنکیدرب و مومرپ

 رادتا هنعفد كند ع بونرلب وط یرارفن قالوف یهداروا هشنالْشاب

 هلغل وا هرحاشم E یراهرواحش بولوا ادب زاب و یکیا ر هدهرصیرلکدتا

 لرازاب و تقولوا طقف ۰ رلشهرووک هنسوبق اغا بوتوط یتسهلج را

 هرکوپ ندنفیدلوا شاربو زوب هجدایز هراب ر ےک دنن یسهیوت

 ۰ راشعا قو .ترض هصلیح نکا رروتوک هنس ويف اغا یراهتخ وس

 ینداوح یرلفدنلوا مادعاو یدنلوا ی هيلع تراثا اب رهتخوس یادرف

 ندنک وداشفل وا قي وشتو ك رڪ هبلط هنن رزوا كلو ۰ یدلوا عباش ید

 یلجو نح هدفرطرهو یدال وط مخاط ماط هبلط هدرا هسردم نوک لوا

 یولع ةباط هلغمروا هلس یکیا هلا 8 كمد هب ون ° یدنل وا دقع رابعجب

 ۰ زالوا یضار هسلوا هل هحاوخ یورضم هرقکو ترص هم مه وب

 كعردلوایلع بلاط جاقرب نوجا یضام لعفر یسهلوقم اورع د ز برض

 ردب را یتنناسفو ضر نالوا هدننح مولع ةلط در كاا ج

 زردیک هباوتف باب ( انعجاب ةعلاط سما تناک ادا ) نب راب یدعا

 هلع رش عفارتو یرجام ببس لاوسو یوعد یی راقحان نوخ هل رال وتم

 مهم ردق قعوفوا یسهللسر اروز اروح ەز شبا و زردبا ادم تابا

 به تیاهن ۰ یدنلب وس رازوس ناشی رب هجن یک كليد ۰ ردانتعع و

 كنك هاوتف باب هلا تیعج یسادرف هددت ا نط الس عماوج ۱

 ماشخا هلا لاقو لیقو یدلنید یوّفلا هیلعو یدلرب و رارق هرزوا
 یمادرف ۰ یداروک هلبا فی صت یربص ٌدفیص هحک لوا ۰ یدلدبا

 هدراعماح رلنلوا یشاپ زوس هدنحما هبلط رار هلا رایشاب رک رهلا لع

 هدنراددل وا قجهتیج هسرد یریضعب ندریدنفا هحاوخ لردا تیعچب

 یموما كمولع ةبلط هلا تب ۇر نماوعد بوردااق یراردنهو هاحر

 اراد زالوا نا قموقوا هل یسهلاسر عتلا ےلعت هد وا لاکا

 رایدتا تیعج رشکت هلا توعد ید یهبلط نالک هفموقوا شرد

 را ةلباتم ىف دیزک یلع 4 ابضافم لوصب یو تیلب )و

 ( رطا لماعنم عفرلا عا لهو و هبأر عف ر سیل لیذ رج ىلع

 هنا وتف باب ح وف ح وف هرزوا قجا ثح ندنسانام فما هب هسه ر تو

 یام هوم هلا 192 ۳ 1 اوو یسالوج یوتف تاب ۰ رایت

Ll )۰( 
 چ هرس



 رای ی نا ها هلع ااا تاو تولل هتسخ ر هبمهدبآ نر

 : 2 < يدل واد فن رڪګات رع ندنغددل وا هيضق رق ویسمات ۰ قدنفص هعح

 ا هبلاراشم ید یرب هلرلنایغفاص ندلخ ناسل هدونکوک دنلابقا نامزوا

 ۱ ا اهن ناک روش هاا و تولوا دا یداسلایبز

 | ند اهلا ن ز هکهل وش ۰ ردشل وا لزع ندتشم هلتروص بی ضرب هنب رزوا
 | دوفن هنسودنک و شلوا مالسالامج هلا باستا هنیب رقم ضءب یدنفا
 لوک هدنحذم ماقم یتا هر یالع یامدق هدهسبا شلرب و لالقتساو
 || ی هیلک قیرط نالوا شلزو هلبا راودا رورم یچدوا ۰ یدیا راشهروک

eندناربصم كالع بوقیج هنادیم هلس هبعاد كا تا  | 
 هدهرص و قحا تودا كن دم و هلهح و رکید ین ک و دیعو قذ ی يک

 ۹ هب هماع هسلاو یدراقبح هر هنر وراقو هدنفرظ تفو زا ینابسنمو اب رفا

 هلل ءاطع ندناضصق فارشا یسک وتکم هقشب ندو ۰ یدر و ترف

 | ندناصق فا رشا یمادنهک نکیا یروظنمو لوبعم هداب ز ك یدنفا

 یرابسدنم كفرط یکیا ۰ یدلا هنلا یثیاره تولک بلا اک | یدنفا نطصم

 هناخ دننام كنيمالسالا رحم * راد ۰ یدلوا ادب همان تیدض هدنسهرا

 | قوج ك یدنفا ن داعلان ز ځد هلنهحو ۰ یدلزو ینزود نزود
 ی رە رە نالند زاب و و نالو هدس ز هبلط هوا لواو 3 یدک هباسل

 ۱ ته ورم هورک و هلا ما دعا یرابصعم و لو ساح یرلیضع) ندرازاغب و

 | عوقو هدفا هدهسیا شلوا رکشت بلاح اعقاو ىمفلوا بیدأتو هیت
 ثنسهیضق ( ناموا لجرلامرکی ناصمالادنع ) هدننامها سۇر نالو

aنوار یاب هرامدا | رسان و حس قوحر قره ]وا کر  

 | جد هبلط نالوا تقایلو تیلها باب را هلتهج یتیدلوا شلر و راسور

 هس رارفت كن هبلط نوت و ۰ یدبا راشملوا رکلد ندهش ز تافرصتو

 قوا ۳ رارکشت نانلوا زارا ندنفرط راقت اقرب وشراف
 ۱ فا نیما لو نالوا ناسا راشم هذن اےس الا ناب تقولوا ۰ ید

 كن دنفا نیداسعلان ۳ ید ریدنفا هحاوخ لو نکا يدنفا فنصم و

 هد وا ی یم لع ندفرطره لصاتا ۰ رایدنا دونشوخان ندنتالماعم

 یوشراح نامهرفموج رب ند هبلط یکهدنتهج ی رش حماح غا اراضف نکیا

 : هلت قلوا یب ۳۳ م وه هتسلا هدانا لوا توشسا موم یکیا ندنلاش

 ۱ کلا ل امج کوس شش وا دیت یسالرو مدابز ندموم رر هسک ره
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 تلکشوک هکلب و تعالم طرف ۰ یدلوا زامنایط جه هلا ذفتم زلک وشراق ۱ 1

 ۰ مل هک هددص هنز ۰ یدلو ترپش هلا

 یکیدلیدو راپاب ینکیدتسیاره هلب و هلبا دوعص هلابقا هورذ یدنفا تلاح
 زامتیچر كرەشود هنناسل كقلخ هکدنیک طقف یدبا رریدتا مظعا ردص |

 ی هیعوع راکفا هدایز لا هيا ران اقیچ هلابفا یالاب ملاع هلل و یدرودیک هلوب
 + "العر ق ۳

 لوزع ندنکلرکسعیضاق یلوطانا کرد هدنسهعوم یدنفا قق نایلس

 لامو لاح تعسوو هلا 3 لرشم ردقو لفاع هدیدنامجرب هکیدنفا نیما

 ینادقتک هدلاو ندنکلسرتم سور ۰ .یدا لئامل کک
 هژیسهتشررس یتناها اش یسهبرت هدلاو هلا باتا هاغا فسو روېشم

 ۰ یدیشلوا یلوطانا ردص هلو و شعا لیصح ین ولوم هطلغ ةعفد
 اردا تيدا نوک انوک هل رئال هدنندرد بویمهکح یاب را یا ا

 یشدلوا زواج اسكس نیم یدبا راتشقا تفلت ود ۵

 مالالا جش نوجما تعصم قشالوطرپ هدنعا زن تیلو كنيداماد هدلاح
 رارد هف رش ۰ شلوا كجهدیک سلما ماتخدعب تولک هیدسنفا ییز |

 تودیک هغلمالس هعجره ىدا راو تروع باوج رضاح هب ودحر

 هلام و و رردلوک یزمدنفا ولتک وش هدنرزوا لو هلا رازوس ليم

 ندهاشداب و رربک هرابک راود هلبناوتع یسه وذح ءاشداب بولو زو هلا

 هدنسلح مالالا ےس كندنفا نما ۰ یدبا رولا نوتلا ندرصع ا

 یدیشهو هدنسهناخماوید كنغانوف مالسالا ج" ید هغ رش نوک ینیدلوا

 موسر كع عییشت ردق هنشاب نادرا رامالسالاحم یمارکرودص هکنوچ
 هرزوآ مسر یدنفا ییز هدنندوع كندنفا نیما هلی ردن قلوا ندهداتعم

 ۾ زا هوعلم ةف مش نکر دبا هعباشم توقبح 4 هنااود توشود هنکوا

 || هنکوا كناطیشوب نکیا ندمالسلا هبلع لوسر لا نس مدنفا بوروک یرانوب
 ی هیضقو بورغاح هلا ادص دنلب ود یمروشیقا مظطعت هلب و توشود

 رابتخا یدنفا نیما ۰ شقشیا ررفاسمو عابنا هلا نانلوب هدهنااود ||
 نوک جوا بونل هتسخ تعاسوا ندنلاو رہق كحدشبا یو هلفلوا مدا 1

 نرم یدنفا شی ز نوک لوا هکر بدید س ۰ یدلیا تافو هدنفرظ | "



HE 

 ردشلوا رادعس انا رادقوج شاب هلبا لرع كم یلع ابقاعتم هسبا لاحهنره
 ۱ هدقدرا و هن وامه روصضح ك لع نزل یقافو كناغا رگ کرد هداز یاش

 ( لوا غاص نس هدناهج مهاشداب ٭ لوق مدنفااکس رونلوبقوچ ( تدب )

 موح م یکیدلبا تشاشب هئارا هدننعص تیلستو تراطش راهظا هدننیم ز

 ردنکسا هاشداب یتیم هراوطاو هشقانم ضب ندا راذک هدامعنب اضعب هلا

 صوصخاب و راربغا ثروم هن رنوبامه عبط تأرم كنب رتضح تیچ
 یمرکی ربنارفص هام هلفلوا راصحا دح *هدیسر یدادتما یراقل رادحلس

 یدنلوا لاسرا هنغانوف اززعم هن هلا لرع هبلا یو: ینوک یصچوا

 دننام هلفلوا ناباش هبیرادح دنسم یراب ریش ترضح یانا رادفوجو
 ۰ یهتآ ۰ یدلبا ناباتو هدننز ییلاع لین لوا ناشن رز

 کل وش ۰ ردشفل وا لزع ځد اشاب فور مظعا ردص هدهرصو هتشپا

 یتیدلوا تداع قلربدلاق ه هناختلاب رلبظعا ردص قح هنلوا مادعا تقولوا

 راظتنا هنمادعا هلکلردنوک ههناختلاب هدرفص رخاوا اشا فور هدلاح

 بولی ردلاق ندهناختلاب قرهنلوا ناسحاو شخ هنسودنک یناح نکرونلوا

 ام یوم هک هیسمر ج را متاقالا مال
 ۶ام روعکت یادت ق هلردک هلوماتسا لوا نوکر بولوا قرص
 نالوا ندننایوسنم كندنفا تلاحو نانلوب قتحم هدنغانوق كناغا دجا

 ۰ یدلوا مظعا ردص اشا د شدورد

 ولناح هل وا هسیا یدنفا تلاح یدناروقو ر زور روبغو نم اشاب فور

 و. زو رب برشم شی وردو بناطانیل رابوا هثیشره بویقسبا مظعا ردص
 لخادم شمروک یسهبارت ق شموب هدلوساتسا اشا فّورو ۰ یدرارا

 هلوناتماهن هدروشالوط رود هکدیاش هلغلوا تاذرب رول یتلود حراخعو

 بوغا تعانق هنل هل.سهظحالم رولوا الب هنشاب كنسودنک و رولک

 هنمادعا یراتمضح ناخ دوج ناطلس هدهسیا شلیا ما رنلا یتمادعا

 ۰ ردشمردنوک هزقاس اقم الاب هج ور بونا هدعایسم

 نکل یدلک هترادص اررکم هرکص اشاب فور هلهجو یتیم كن دنفا ثلاح

 هبشر یداشوع هدا ز ندنموژ هلا رت هبلکلاب یئدحو تدبش یکلوا
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 ارخ ؤم ۰ رد لقیک هرز وا یزص» تللسم قاراو یعا تا رخ و 0

 ۰ ردشم وامادعا هداروا قرهنل وا ق ها رق هلس رقترب دوم یلعوا لو

 تاوەر و تما هب هيلع سا وا اشا ناي قرصتم یاس نيک هقود

 هد هو وص لا مف حق و یلنا ارم رب» ندنکیدلکهدبا یدعت و روا هرلاضق راوح

 قرصتم هرد وفشا یصوصح یلاصدا هن رومام لع بوایدا روا 0

 اب نیما یلد رزرپ ناربم رج ییاصس نکهقودو هلاحا ها شا قطصم
 هلغلوا ندنساب رقا كناشاب قطصم هسا اشا نات 1 یدلروب ا

 ۰ یدلدنا لی و ههردوقشا ارخؤم یسافنم هن رزوا یماقلا كنا

 ادصا ةمدخ هصک ر هدرفص لالخ اعا رغ دن یر

 تاذ هرکص ندکد ا نوتوتو هوېق هدر بولیق یی زاغ وست هدکلر

 بوقلاق یتهلتج هاکعا ترقت ییامز قد رشت هب وام مرح كنه اهانش

 ا بولیاب ناهک ۷ اغا رع نکیآ رارروط هرزوا یابا هلا را ۱

 €: یشاب ےہ ۰ شلوا توف هلا هرم ريغ ةتكسرب تقعردو

 یتشدلوا 1 هربدت هدقدنلوا هارا هبا بلخ نر کک

 ةا e زور دنح ٭ دفا ا فرط هاکز اتو

 یناونع یدنفا هلبسح یراتعاو ليم همولع لیصح و نالوا ندنرلاغا

 ۰ یدلوا رادفوج شاب یدنفا رکب وبا نالا

 لوصا یک یغیدلوا همام هحوت هدنفح هلنهح یتیدلوا مدار ربخ اغا رع

 یرصکی هل فلوا ی ہا ول دا راک هظفاح هدف موس سرو

 اتا قلوا ش وا ےس ءا هغد وا ردم و قوت وم ید هاب

 یاب رب رب یالوط ند و یہ تولوا لاقو لسف دن راد رهکب نا

 تلاح یتافو كناو ۰ ىدا راشغا نظ ءوس هل هدننح اغا لع

 راععشا ة3 تاج دلح هکن وح یدعشل وا ۸ شللا ی وم ید هب یدنفا

 تلاح هلغلوا لئام هلوصا ددعت كم یلع یرابرهش رادحمس هرزوا یفیدنلوا

 توق فرط كن ىلع هاتافو كناغا رع هکوبلاح یدنا هدنهبلع كیا یدنفا

 تلاح راهقیفدوب ۰ یدبا راو یافحا كود یژور كنوردنا قردلوب

 كس لع رادحنس ردق هود :یدنفا تلا نولوا ناما نر

 ربمهلس یدردتا قلا رلن هن وامه فرط و یدناللوق رادسیسد وارده هدننف



 ۱ روب لاسرا دنسیلاو دادشب هرزوا قفل وا لاصدا هب | را هيد بلک

 .هليشرط ناسارخو هلا یدنفا یمح یرادرتفد هرصب ید ندنفرط كناو

 ۰ ردشلردنوک هباراخم
 | هرص هلا تلج هتداعسرد هنس نک بولوا یتایعا هنردا اهاس ندهیلغتم

 ۱ و وع ندج انا دم یثاب یوق یلغوا نر ود غاط نانلوا بصذ ینیما

 | عا نالوا شلردنوک هیاشاب جاحاریما امدقم هدهار یانثا نکروذک هلا

 ۳ ار انا هدرفص رخاوا يوسف قرفسلوا مادعا هجوم نخ

 ا ج ارا یا ان نلف یڑکر و )یردارپ نا ۸ :یدیشاک
 | ید یعوطتمرس كنا هلة وا مادعا هلتفرعم یظفام یوکر اغا دچا

 ۱ ۰ ردشلو لوصو هلوبناتسا ابقاعتم

 ا نالوا رداص یلام نامرف هدنمح هعفد حاقر بولوا ندنسهوع چراق

 | ءان هنفیدلوا یلاح ندداسف هدنساضق ربشون هدانناوب هاربا یحم زاب

 ۰ ردشفوا طبض ندبربم تناح یتافلحم قرهنلوا مادعا هداناوب دوا

 ۱ ندا رارف هفارطا ندرلنلوا قابا لوا هدلالتخا ندا ثدح هدساویس امدقم

 هدرب یشیاسا كساویس هدهسبا شقلوا مادعاو ذخا هداناو یرف ترد

 ۱۳ ۰۱ نایک نوا اه هدنساو کتو ۰ یتا لود
 | تازا ندنفرط اشاب ىلع یجهخرج یبیلاو ساوس ییبم _هنسهشاس

 | بلج هنفرط یدومجم یلغوا یلوتم ندنهوجو ساوبس هلغمالکا ینکجهروک
 | یغیدلوا ايهم هرزوا كعا موعم هنارسیلاو هاب عج هنشاب یلفاسا ماطر و

 | قاسالک ا لاح تقیقح هدقدنل واناذیتساو ضیعهتداعسرد ندنف رطاشاب ىلع

 | ۰یداردنوک ص وصخ رشابم هرزواقهلوا ینذ هف رطررپ راتلواببس هشیاوب و

 | ررب دک نالوا هعزانم "یداب هدنلوصو هیاروا كرشابم هکوبلاح
 ۲ یاو ردا ممصت هلکلک تبشخ و مهو هبیلاها 'یک یشیدنالشاب هفیقوت
 1 هاف عفد هلبا هلک یرالیبس كراف وقوم هن رزوا یرلعا روصحت هدنارم

 ۱ یتیرومآم توبمهنلوا اها هداروا قترا اشابیلع هنن زوا كنو ۰ ردشلدبا

 1 راصح هرق ید لالا ساویسو لی وصت هاف رم بحاص زاضح هرق
 ۱ ۰ ردشلروب هبحوت هباشاب هللافطل یقرصت بحاص

 ۱۳ تایر دارم نوک همش تاشو نووشود هلو ید وک هنا
 ٠ ااا < یک مقوا اقف: نیک کک تنام هدو ثاود
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۱ ۶ ۲۰ 
 هدک دلک لف د تقو نالف ردا مّواشت ندرالمف ساب هلکعا روهظ راقلانف |

 یلقح هداننا وب ۰ یدلاغوچ لاو لبق وللوب یدیشلوا راقلانف هلل وب هی وش |
 امدقم جد رالف هدءرص یتیدنلوا ین هارو هاروش)هس قوجر ریش ۱
 ۰ یدلردسک یوا كنوکتفک و یدلردنوک هب 4 ردا یک یتیدلوا ۳

 ندنسهدراب فیلاکت نالو عوقو هدنمح ولنارا كنول هیسور ناخ یلعبحم |
 هرکص ندکدتا دیهغو طسب ینیداحنا موزا كنهيمالسا تلود کا هلذحم ||

 یرایضعب و ریدکت رانایمرپ وو هبلاطم هنسن هدا ز ندناریا حاج هدنیمرح ||
 هلغل وا هد هنس نک یسهحوع كناربا هاشو ینغیدنلوا ريتك و برض |

EO Eهب یهاشداب هاکرد هلا هنامګ هغلابم یهدنلا شورع كم  

 دقع هلیسودنک راد ه همه خاصم ۰ زامهلوا ثح یاح هلدسح قلوا |

 هن راما هبلعتل ود و لوبف ندیهاش فرط ایم هد را هلاکم نما نانلوا ۲

i.زا ربع ندرنهرو د فک ندناتسدرک هرزوا ییدشلوا دعو  

 قماق وا دود ح زواڪګ “و اعف و قوا در رل رارف و ران الاق ورک هداعا

 اروم یک یکیدسا دهعت ییسهلج هدقدنل وا هداقا غنی یرلهدام ۱

 یعیدنل وا مده كنس هعلق شاامدص ند فرط وانارا هدد ودح ناو ۳

 هدنل وص و دم ورسص را تور و زوس ید فر اب وسل كشیاو دا ر الا یدل ۱

eنیم هدکلر هارو ایا لا  

 در 0 از ا هن رزوا یاب یا 1

 و هدا ز قردنل وا هلماعم یکی راح هبلعتل ود هم راک نار او یوا 1

 ناو یواح یتا كلدا تیامر هی راو نسحو قماف وا هبلاطم

 ۳ ردود او رایماس همان را هن راءلا و ردلح و مورضراو

 ٭ یتش عیاقو #
 هلا صوص# همان هنو امه فرط ندنفرط هاش ردبح یناخ اراخګ هنس نک

 یسودسنک هرکص ندکدتا اشا یترافس تمدخ فسو دخ ازربم نالک

 تخورف یتافلحم هلعل وا توف ندن وعاط رر یو ىس همدخ و دالوا و لایعو

 دلح یا زون وا قردلوا هده ندن واسم فرط هلا یامنا كرولب را

 E a ل یو ها ته سس تو دست ست سس سس



 لوا ا رزج»د هت روهج دوخ راه ی ود نارا تقو لوا

 دهع لو أزربم سابع هد هسا رول و از ريم ٠ هدنما وم قلطم لکو

 | نالوا یربیلاو تالابا ۰ یدراباب یتکیدلید ره قترەلوا رکسعرسو
 ملا عاوناو تکرح هلا رس دوح هد تم یراهدس و ید را هدازېش

 رالوا مولظم هلت هح یرلفدل وا هدازېشو یدراردنا ید مآ هاد عنو

 . ىدعتو هسارنا لا ندن راقدمهل و ۳ كحهدا اْفصا ید د رات اکش

 . ىدا ا ا ھا

 ا هدکعا راسخ تارا جد ه هیلعتلود دودح یشاشتغا لاحو كنارباو
 ۰ یدبا

 ۱ یهیلعتلود دودح نوګا دادما هناشا دو الاب هجورب كنازریم ىلع دم

 یه راح هد انب نیتلودو قج هيم هنلوا قیفوت هلود قوقح یسغا زواحت
 هرزوا قثلوا هناعا هنسيلاو دادغب یتیم هنفیدلوا هلماعمر كج هديا جاتا

 مارا ةنفریصتو تالو هولاو تالاا نانلو هدراوج لوا الاب هحور

 ۰ یدیشلردنوک هیلع

 . یدورب نالوا یچسیط یلوصحیالوط ندرهلماعم ولردو جد یتلود ناربا

 ار هلکنا 9 مازعا یتیریفس مان ناخ یلعبحم هداعسرد نوحا هلازا

 © رددس را وک ید لف ر هثطا مظع

 . عافسالب یتکیدلردنوک لیف رب ندناربا ابلاغ اشاب یلع دمخ یسیلاو صم

 | كناو شهردنوک لاکن ریفص ليف یکیاو یادو ریبک لسیفر دوا

 | طساوا ۰ ردشلوب لوصو هدلوالاعب ر رخاوا یتعی لوا اهد ارح یرالیف

 ليف لوس رب یراکدید یدوجو یدساک ناخ لعبت د هدرخالا عی ر
 ا راهنوام كون هدهلکسا مان یناعل زوکوا هدنراوج رادکنسا ۰ یدروتک

 نالیدا رضاح قرهنلوا شرف راهنح و هتسرک هن رارزواو طب ر هنر رب

3 EERE 

IR 

 | هنسهلکسیا رب زو هدنفرط لوبناتسا بونلا هلتجز رازه هن رزوا لاص

 ۳ یتیدنلو اا یکمدقم هدنساذح شال لیکید هدننادیمتا ندارواو رارعا
 ۱ ۰ یدنل وا قوس ماو نا مان یماط ليف

 'یدلوا کا یکی ر هنقلخ لوبناتسا ۰ یدلاق هداروا رالف تدم یلیخ

 | ندماحد زا رفرطوا رەلک هنساشات لبف ثاناو روکذ قوجرب نوک ره

 ۷ ةانر وراش رج هرزوا ترک هدانتاوا فداصتلاب ٠ یدزالوا للاخ

 + راقلانف دل
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 كنلود هدانا لوا نکل ۰ یدبا قوب ییروبح هلوبق یهلوا لوامو
 كرار زو ردقو ًارظن هلوصاو تالسم یقیدلوا شبا ذاا هدنقح هبلغتم
 ذوفن لاوزو بلاح یپهشیدناو ههبش هدنقح رلنمهلوک یعاغجا هدنفرط دادغب

 اشاب دواد نوچکنا کم ردا نظ ۰ یدبا ندنالاح بجوم یی رالالقتساو

 E زلاب ینتروص قع و وا نوسلوا هسرولوا لصن ره هلا ازرب« ېلع دم

 E كشباو ینکیدتبک توشوواص هلیساطعا همزال تانسات كنولنارا

 ورک یه رکسع تایر نانلوا رک ذو شردلی +یلاع باب نام
 ۰ ردشهردقارب

 ناتسدرک رانوب همملک هنلاوحا تلالشلا مش هلبا راکب مساحو قداص
 هکعا قلیدنفراص هفارطا هلا تیعج شک لردا ذاګا تصرف نس ا

 فا لالشل مع هدقدلوا فرطر هلباغ الاب هجو رب هدهسیا رایدالشاب
 یغعلص دی ز هن هرزوا كّعا د فک ندنسهاج كکب قداص هلا روصق

 لاسرا یتتعلخ لردا تعفاوم ید اشا دواد بودا اعدتسا ییتعلخ

 كکب قداص بولیکج هندرو هلا باحعتسا یی رلهدا ودنک كګدا

 كب مسساحو دن فک ندب ییا ید یر كف یا ندنرتک رج اورا
 ه.دناح هز وح قرەلاق هلا ولا جاق ر یمودنک و کا فور اما ندشاب ۳

 5 رد شک ۱

 تعحارم دن . رابلا و دادسب هدر وما تاساک ورد وا یرابلاو لصوم

 ندنفیدلوا زایاص ردقوا ییاشاب دواد اشاب دجا یسیلاو لص وم نکیشاک هدا |
 یناضورعم خور بودبا اما یتلرع هلثح را ضمب كنا اشاب دواد |

 هدیلح هلسرازو عفر كناشاب دچا ییبم هنغیدل وا ما زلم هداتسا لوا هسدآ

 هرزوا قفل وا باعتا یسانم هدفرط لوا هلبا رادصا هیننس دارا هنتساقا

 ید ندنفرط اشاب دواد و شرک وک لاف صا قرەلوا قیحا لع مس

 تاج الاب هنکلبلا و لص وم ك نسحهداز اشا ناهس ندرلهداز لیلطادبع

 اعلا سال الاثتما اشاب دجا ۰ ردشلر دل وط یلح نچ سا
 را لاق ندرب یکید شود ا لح هد هسا شم a ندلصوم ۱

 كناشا داود ندنعیدل وا شک اتلاخد .N دک سا وق ۲

 ۰ ردشلروب هدعاسم هتتماقا هددادغبكناشاب دجا هنرزوا یماهنا رارکت ||
 اشابدجا ییلابا لص وم هلمساجا كناشاب دواد هن : تویم قوج ,یمهرا 1

 ۰ ردشلدا هجو هنسهدهع ۱

 ر



 تراس هک ورلبا هد وعارب هدورک ییسودرا لوک رک هدا راشو

 غلاب هرفن كب ترد نوا هللا عج ی رف یهدفرط ره ندن راک دم هديا

 دن رازوک یعوحهو ربشلک كدهلګ بب رق هکو کرک هدلاح یراقدلوا

 هلک رک اسع یسیلاو دادغب هدلاح یرافدنلوو هد ددرت لاح بویم هردسک

 هب هرادا ی 4 ندقا رطاو هن غیدلوا عب هاش یلدا وح شحروبلک هلا

 مص یشاو رسم ۱ نام هن رم باج هربحد فک

e 0كعا تمدخ هنسیلاو دادغب هن 0 هللادبع ندنفرط ولناربا  

 ناباب و كلرب و هلیدب اشاب دوم هنسودنک یراقاجس رب رحو یوک هرزوا
 اشا دواد بونلوا نایمرد ینیلکت كلدبا انا هدنس هدمع اشاب دو یاس

 نالوا شعا رارف هناریا امدقم رار هلا تقفاوم هراطرشو جد ندنفرط

 فرصتم هرد قباس هلا اشاب ناعلس هداز اشاب ےھاربا ندنرلکب نایاب

 ۱ ندقرط هب وا و ه والع یطرمش یرلهداعا اک: زر زعلادبع هداز اشا حاتفلادبع

 هد ع قردشوا ارجا هروک ذم طلارش ندشف رط هلف وا لوس

 ۰ ردشلر دصاب

 هباشاب دواد یسیلاو دادغب ندنفرط یسهلودلا دقعم كنهاش ناربا امدقم

 هدرادیع وربدننامز اشا نایلس یفوتم هدب وتکمر هرابعلایمراف نال کک

 ارجا كبرت سر ندنرفرط یرایلاو دادغب هدنعوفو یاحوتف كنولناریاو

 هاش بول وا رارمعا یج وم هننل ود نارا یبعر مدع هبارحا یع” ارم و

 عفد "یدّوم یا تیامر هموسر یارحا والثم قالسا هدننعص اتاقام قالت

 حردنم ییاریبعت یعجەلوا تمادن و خیوولک سج وم ا مدعو تره

 هل ودرد یغادلوا ا انتعا فیس كن وه لد ودح نا اشا دواد هلغلوا

 یراغل و اھم كن رللاو بلحو لص وم هيلع ءان ٠ یدا نیا ضم

 هدتهحواو شل روب رادصا هبلع سها وا نوحا یرل# ال رمضاح هرز وا كعا

 اشاب دواد یرات باعصاو اعز یصیکا هلمطاب كنه ولاو تالاب نانلوب
 طورشم هلب وا كناشاب دواد ارظن هلاح وش ۰ ىدا شلدبا نییعت هنتیعم

۱ 



KMN 

 "  تكکب قداص ندنواردارب اشا دیعس لوتش نکیا هرزوا تمرد وک وشرف

  ۹ ۱یا هرزوا رب اشع هدعاق هلسح قلوا یلیحد چد غشو یقیدنل و

 ۰ یدلوا هشدناو ددرت ثعاب یثداوح یکیدتا مابق ههباج

 د

 كناشاب دواد ارخؤءو هنجما قفتنم كناشاب دیعس امدقم كب قداص مقاولایف

 توراو هاب مع ید وا هرک و اسایق هن راقدلوا یلاو هد وک ۵# اینو و

 شقیک هننای كنا ید كب مساج هدازب واش نانلوب هدنجما یتریشع لعازخ
 یدبا شعا عاقجا هداروا به رای رسرس ناشالوط هدنصا لئابقو راشعو |
 ندنا رس هدنسهرا هرصب هلا دادغب كردا رکت یراتسعج هتروص و

 ۰ ریدلوا ردبا ضرعت هتنافس

 هیناعلس ءاردیا رومأم هن رزوا كب قداص یتسادکک اشاب دواد هيلع ءان
 رادقم هرزوا قلوا هدنس هدناموف تح كناشاب هلادبع ولناباب د هنفرط ا "

 یسنشابکولب یرفارب یراوسو یاشاب دم هداز اشاب دلاخ لر فک | ٩

 جد ناز رب ىلع دج هددسنا شەر و رارف همز دل وک یاغا هل دبع ۱

 هسا هدر دقت و بول وا عیاش یکحمدا تکرح ندهاشنامرک ضرعتلالحال

 قداص ییسادضتک ندنکح هک مزال یتکرح تاذلاب كناشاب دواد وشراف کا

 هقشب هدنعح كب قداص قرهلوا غ راف د ندنرکف ڭكمردن وک هن رزوا ك

 ۰ یدروف ریبدنرب
 ىلع ند اص نالوا دنموزراو تغار هنتخشم لنبشع دم ز 64 وش

 هلبا قب رفت ندحتشو قي وشتو كب رڪ یشی و ردلابیبش هلا ردنبلا ناخ
 نیبعت یسولتا بع رادقمر هنتیععو هلاحا هردنلا ناخ لع یتیم دس ز

 غش لباقتلا یدل هدن رق هیشحث> نیفرط هلغغل وا طیلست هن رزوا لشو

 هلب رل هع هی راکب مماح و قداص دلکعا راب دو راد كرت قرهلوا مزهنم
 ۰ رایدلاق توتابق هراروه ردنا رارف هنفرط كفع

 هک و کر ک ها رکسع نالوا د وح وم هدنتعم اشا هللادبع راک هنتهح ن

 هدنفرط یوک یدلا هنتیعم ییاشاب دمع هداز اشاب دلاخ نانلو هداروا یدننک |

 هناروا هلا ولنا راغعو یراخا نوردنا ی دت انا ادل ناتو ٩
 ۰ یدلروف ودرارب مک رک را مج کس حاجت می

 هدنمزع كعا طبض ییغاصس یوک هبناربا رک اسع هل رادرک كناشاب دوم



 | ندولناا دعای ات دو قرت ا نا کک درب اس انا دواد
 اشاب دواد هبلع ءان و دا دل وام هلن رنات هرزوا كعا هفالع عطف

 دوم ۰ یدا ش خلو دیح و یرافاصس رب رحو نو هم وفات «ندنفز ط

 | هدازهش یدلاو ناهاشنامرک هدهسا شعا یعس هدهع یاشا یرلادتا اشا

 ۱ ۱ ندنکیدتا دندی اشا دو ارس قحا وا لاح فقاو ازربم ىلع دمع

 غاط هرف یتحو شمریک هنلو تالاومو هنداح نسح هلکنا هن دوا

 دنندزن ازرم ىلع دم قرهلوا نهر یکب نسح یردار نالوا یکی
 كا تڪ نه اشا دوم هسدااشاب د واد ۰ یدبا شعءرو رارف هکمردنوک

 تودیک اغا هللا هیانعو شمردنوک اا هلا هدانع یرادرهم هرزوا

 كلا هلکعا قع یتیدلوا لباق یراکفا حالصا كناشاب دوم هدک دلک

 رارق هکعا هیجوت هنیسانمرب هليا مزا یتغاحتس رب رحو یوک ندنسهدهع

 فاس ر رو او دلا رک سع یقاک رادقم هیلع ءان ۰ یدا شمر و

 نهر كس نسح ۰ یدردنوک هفرطلوا ییافا هل ةیانع هرزوا كعا طبض

 یک یکیدتشیا یداوحو هدهار یاننا نکردیک ا نرو قلوا

 1 وک یر هداد 0 لا ںا|ےعتسا ییعاب 5 یک هدعاط هر هلا تعحر

 هدار وا ید كس نام یردار نانلوب ا ندنفر ط اشا دوم هدف اهم

 هبار وا اما هللا ةيانع و شیک ه2 :ایلس مو تبوعار ولتا ردق زو

 ج امو منام الب اغا هللا ةبانع ندنغيدلوا شا رارف راولتاوب هدقدراو

 || هملایموم حد اشاب دواد هن رزوا كنو ۰ یتدرپ ودا طیض عاف یورک

 هفرطلوا هیجوتلاب یتیرافاصس رب رحو یوک هلیناونع قلاشاب هکب نسح
 ۰ یدردنوک
 | بناح وكما تعجارم ازرع للم دم قرهلوا شالت راجود اشاب دوم
 نو, شلردنوک. رک كب نوا نوجا ادادسا هنتسودنک نهارا

 شلدنا تبتر رهقرف هعشب هعشب نوجما طبض یی راهعطاقم هردو ناسحو

 ناک هعفادلا لجال ید وا قحا وا لصاو دعوت كناشاب دواد یتیدن وا

 ۱۳ اار هی ناسا لیست ناو یدک ابا کیم یا راد

 اک یسادک هقشب نک دنا مازعا هنفرط ه رد و ناسج یناغا حاتفلادبع

 رک ات ازای ه دا دما شاپ دو هلا هک جد 1
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  4ر ۱ ۱

 هنس دارا نالوا رداص هال وا اما ندنفرط اشا دواد یرل وفع

 ۳ رد رشغ وا قالطاو وفع یحواو هرزوا یهاشداب

 دادغب قباسلا فاك هدندورو هدادغب هلکللاو كناشاب دواد الاب هح ورب

 لعدم هدازېش نکیا هدهاشنامرک امدقم اغا یویلع نالوا اورماک هلنغلاخا

 هنامرحم هلکنا یردن بولوا تذحهو لئام کا كرهروک تاتلا ندازربم

 یدوا قردنلوا لج هنتي وس یسلیوس رازوس هنابلاباالو ییسلتا هرباخم
 ۰ ردشلردنوک هلوناتسا یع وطةمرس هلا مادعا ندنفرط اشا دواد

 ودک ) هحرکاو ۰ رد ول هدام یشاسا كدادغب هلروص و هتشيا

 چ یرکید بوشود یر ند هبلغتم رحلت ) دمار ناحداب و داتقا

 بصذ لاو ندحراخ ه رزوا لوصا نانلوا ذاا د دنا

 یا طیض یکلیئاو هدنلو بلغت كناشاب دعس هد هيا یدمهنلوا لاسرا و

 ههرادا نسح تدمر هدنسودنک تولوا هدنسهاس یتاشو ترپش كن رد

 هلی رط ثراوت هدننب رهداز اشاب ناعلس يکليلاو دادغب یدیساوا ردتقم

 «یدنالئد یلاخ ندهداف ید لدو ارظن هنشدلوا ظظوحم قاوا لوادتم

 یهددادفب یسارجا كنو نکل یدبا یوا یصن یلاو ندحراخ اصقاو

 دعاسم کا هسبا نامزو لاح بولوا فوقوم هنسافلا كنغاحوا نمهلوک

 ۰۰ ردشع وا قنلعت هن وهم تفو یسارو ندنشدلوآ

 مکح و بلغت راهنس زو ردقو و شعشلرپ ا لبق هدرصم هجر ڪا و

 كنب رلنمهلوک دادغب هلتبسن هنساغلا كنغاسوا نم هلوک نالوا شعا ا "

 نم هلوک یمدرص» اشا ىلع دج نکل ۰ یدا نوها قوح یساحا |

 یدناللوف رادسیسدو هعدخ ولردهت یدک رن كلدهبعدا اهلا ناسا ٩
 ىلع رع هکی دلاق 3 ول وا م ولعم ندزم اا صفت ی هدوراقو یرلار و

 ودرا لوت 5 نالوا A e نوڪ ا درط یرا سارق ند س ھم اشا

 رویغ یکمدنیمم كردیا لاعا هنایکح رییادن عاوناو لامعتسا نسح یتسدیقب
 هرکص ندک دا رب. دن و رهق یرلنم هل وک هل را زکیسع دوانراو لر نو |

 راعشا هدرشام دلج ندنرفدلوا ودنا تلشکرس را هدرک ربس یهدنلبعم ۳

 هز + :ردشلوا روبح هغمارا یتسهراچ یعفد كرلنا هرزوا یغنیدنلوا 3

 ۰ مل هلک هددص ۳



 i شم وق 4 راو دع)ق جا كناشاب کیس ه دعد ۰ ردشم وا نصا یماغنا

 9 یدنلا ندنلا یدداح ۰ یدنلش حارحا ند هعلق راظو سم یتیدلوا

 ۰ یوا سح یسحا تل وزعم نامزوا اشا لرعس هت شدا ۰ یدنل وا سا

 ۲ || هدب انادم یسیشاب تم كندفا تلاح یسهصک یعصنوا كموقرم ءامو

 یاد" یداحت هک زور دنچ ۰ یدلدا مادعا هدننورد هعاق جلا

 طساواو ۰ یدلردنوک هلوبناتسا یرلعوطتمرس هدکنسیکیا و ۰ یدلریدغ وب

 عضو ههاکتسایس هدکلرب یسکیا قرهلوا لعاو هلوساتسا هدالوالا یداج

 ۰  یدلدا ریش هلبا

 هن روغوا كنداح ینیراو یب رع یدبا هدنشاب شب یمرکی اشاب دیعس

 ییسازج ثالع نانلوا ارحا هدنفح ناس ندنزو كنسودنکو ۰ یدر و

 ۰ ( لملا سنجنم ءازطا ) یدروک
 ریدرب و لو هکب دجا رکذلافلاس قرلوا مدان هن ربکدتا رلیلک وک رکا

 "|| دلاخ ۰ ریدردنوک هدادفب ینساملع رولک ورلیا كتکلم هلبا وفع یاعدتساو

 | رایکبس هلبا كرد یتغیدلوا هراج یربغ ندهلست ید اشاب هللادبع هلبا اشاب

 3 ارت هنر شنزرس دج اشا دواد ۰ ریدر ویک هدادش یردلوا

 ۱۱۰ ییدردنوک یسدلروب ناماو یار هرایاکوکرک ۰ یدتا هلماعم وللو
 ۱ شورغ كی ردرد هرزوا كلبا تماقا هددادغب ید هرلاشاب هّلادبعو دلاخ
 ۱ ۰ یدلبا صیصع شاعم

 1 | یجاحو اما دمع شا ورد ا قیاس نالوا ندسارادا وه اشا دیس

 | وللبم یسادضتک رلیجوبف اشاسو كب دیعس دمج اح رادرتفدو اغا هللادبغ
 ا ددا هجا ندراسع هلا ك مساح هدازب واش ترعلا تاب و اغارع

 | اشایدیعس هدهسبا شما یلاع نامرف نوجا یرلمادعا د كنيبلج نابعت

 | نام هلبا رد یتفجهراو ههر اشیا كب مساج هدفدنابق هب هعلق 3

 | لاحرد یرارکید ۰ یدمهل روک هلا ندنکو دیا شعثواص هنجما ناب رع
 ا يلدا اطا فارم یا ابا دیس دج بولت
 ا هّلادبع یحاح هلبا اغادجحم شی ورد اما ۰. یدلردنوک هلوبناتسا
 ا ا وارا احا زما
 ً بولوا ندراح ىلج نامتو ندنکیدلبا ققح یغیدلوا یا ند روبح

 | قرهنلوا فیقوت رنو ندنکخهر و ترفنو تشحو هرات یعادعا كنا

 . 4 یراوفع



 هل وب اکب ید هد وتکم هعطقر و ریست هنسودنک یني راتروص روهع ||
 یاریبعت یک کرادفرطو راکسدخ كنس نب مدنا منک نکیشلک رانامرف

 ۰ ردشعا لصاح نم رغ هنلزع اشاب دیعس نامزوا هلکعا رب رک "

 بحوم كنسودنک یتع زع هبلح نامه كناشاب دیعس هن رزوا كنو

 هتکرح وشراق 4 یلاع نامرف هلبنآ اقلا كن رارادفرطو كن داح نکیا یتمالس

 هل رطو و كا روبح هتعجر ییاشاب دوم ولنابابو ۰ یدرب و رارق
 هلل رکسع ییاشاب هللادبع ولناباب هرزوا قّععاط ییسودرا كناشاب د واد

 ییدلیا عج ككردیک هکوکرک اشاب هلادبع ۰ یدردنوک هنفرط هیاعلس

 یهیاعلسردق نوک ترد جوا بوراو هللا هدابو یراوس هدایز ندکس یکیا

 هللا تعجر ارساخو اباخ بویمهلوا بای رفظ هدهسیا شنا قییضتو مصح
 ۰ یدلاق هداروا بوم هدا تعحر هدادغب قتراو یدلک هکوکرک

 هدرار نالوا لهس یرادن هرخذو لو یوا قوج ی وص اشا دواد
 یني رکسع هلبلج هربخذ ندرالحګ راوح بوراو هغالوهرف لرهجوکب ولوق

 ها اشا دیعس بولوا هدکعا برقت هدادغب شاوب شاو و هرادا هلوپسلاب

 یددادغب هدلاح ینیدلوا ی هبا لج هم زمو فعض یشاطب كنا

 دوا یدرب و تصخر هنص* قفتم قرهلاق زجاع ندنسهرادا لات

Reتقولوا ا یدک دلج بولا ید س ر ەل ی  

 لرط شئ لروماما یتیعع رکیدو .یسادضتا اشا هس ب

 حور ا ۰ یدل هراب یییداح بولا حالسرپ ملا ناک یر ندعاسا

NEEL EAC a oy Bas 
 ینیارس تموکح ید اشاب دیعس ۰ یدلیا رارف هب هعاف جا هدلاح یقیدلوا

 < رایدنابف هبهعلق هدکلر .بودنک .ندنسهفرا كندا و
 هدقدنلوا راعشا هباشاب دواد لاحرد یتیدلاق شو كنهموکط راد هلبجو و

 هدادغب ینوک هعج یصسب لرخالا می ر كردبا تکرح هلیسودرا نامه

 تفو ندنهدل وا قا رم هب هيم و ماکحا تاب وک هددسدل و لوص و

 | ندکدتا فقوتو ثکم هدحراخ ردق تعاس چوا یکيا هللا راظتنا هرات

 تئارف یی لام نامرف یدنسا هنارس شرت یاب یدرک هرهش نورد هرکص

 هلا شا یر ام ضع فاو یک دیعس یاح رادرفد یدردتا

 دادغ ځد اغا یوبلع رکذلافلاس هدهرصو ۰ یدردنک یني راتعلخ



 شفلو نشن هعخ هدنجراخ یمظعا باب هلا ولتآ زویشب جد اشاب لادبع

 , كيبکيا نوا هيمو هجباسح كنقولوا یسرادا كرانوب هکوبلاح ۰ یدا
 رکسع ردف كحوا هقشپ ندرلنو ۰ یدا فوفوم هشوغ ردقو

 | هب رطسع هرادا تولوا عج رکسغ راف ةددادغب رهش هلفغل و اهد

 | هدایز كب یلاها یتیم هنکیدلک هروهظ الغو طحت هددادغب و سیعتهو لکشم
 | دادن هلا: رکسع و اشا دیعس هیفام عم ۰ یدا رڪ و برطضم

 ۰: یدرودا رودقم لذب هش رهرادا قرلوا کم و لا تلاها

 دواد هلا رارف ندداد غب هل دلو تصرف یځاط ولناقم هداشاو طقف

 یتیعج كندنفا دوادو صقانت یتوق كناشاب دیعسو هدکقیک . هاب كندنفا
 یدبا هدکعا دار

 كننامرف ثالبلاو هللا فقوت هدنلارم ولتقوط ید فا دواد الاب هج ور

 هیجوت كنب رلتلایا روز رهشو هرصب و دادغب هنسهدهع نکیا رظتنم دورو
 هدنسهرغ كنمرحم یس هنس یکیا زوتوا زویکیا كب وبشا یربخ یغیدنلوا

 ۰ یدلو لوصو هاب رارانأت تعرس

 اغا دمحم یسشاب هم كندنفا تلاح ینوک رازاب یصچوا روک ذم هامو

 ]| .سانلاءالم ىلع یلاع نامرف ۰ یدلک جد هبنس تاش رشتو یلام نامرف هلا

 ۰ یدنلوا نالعا یکلیلاو دادغب كناشاب دوادو ۰ یدنوفوا

 | نوا هدنل نم یتمرخزوط هدعبو نوک شب نوا هدروب نم لازم اشاب دواد

LTE EE N ن > 2 
  E 4 OPS O LOو  A E.E ۱ی 3 ۳

 نالحاب و هل رد ۵ دنسه رص یه وسل كته ھم روما ص») هلا تماقا نوک

 ۰ یدلبا مازعا هنت رومآم لح ینا هیج وتلاب هباشاب ناعلس یی زافاصس

 هبه ر اح ید هلا راناک مزال هددادغب هد رص یعیدزاب را همان صا هفارطا و

 نداشاب دعس یس ف یاو یسیلاها لدادغب هکنوح ۰  یدالشا

 ۱ PO رجاح هد دا دعر ی دل لئابفو ندعفنم الا چوو هد رل هسدا رفتم

 ۲( هنغیدل وا یمسط یرودح كود ناق هنسهرا اشو قمارعوا هراس

 ۰ EA هلتهج وب تویتساا كمروت هل روص نسح یشیا اشا دواد یی

 ۳ ۱ دواد قحا تولوا ربح یی ندلاح تقیقح اشا لنعس * یدر وسارواط شا

 . یکیدشا لالدتسا ینلزع ودنک ندنتکرح یرغوط هدادفب غا غا كناشاب

 ۹ لرللاع نامرف روک ذم نال وا موتکم هدندزت كب دجا ردار توس هدهرسص

 و روھ



Re Da Sn 

 نیت رج بیس مارس نسیم ETE a ri ی

 هک ۲۵ ۶ ۱
 هب هعلق تودیک هک وک رکو توج ند ود 8 ر دداا كردا

 هدک دشا لورا هنغانوق كناخا فسو هداز لاک یماغا یر کک
 سسلخم بقع ناه غمو :داما یفاط یرصکت نالوا ی ولخ كن کک
 ىلع كردا زارا یرانامرف رک ذلافلاس نالوا دوحوم هدناب ودنک و

 ندنربحما هلغلوا ربخ یب ندشیا هسدا یرلفیفر بوردتا تئارق سانلاءالم

 هللا اغا دم یرارکید قرهلاق هداروا اغا متسر یلیسم هرصب اها س زکلاب

 دواد هن رزوا یرلغا ارحام لقن هلبا تدوع ھه ودرا نلدصک هدکلر

 رامدآ هرهش هرزوا كمر و تدنسا هک دنچاو تحن. راد رهکب و4 تفا

 رانا هلتهج یعیدلوا شا تلاخق اه زاب رهکی كن دجا هد هيا شرد وک

 درط یرامدا ندنک هلکمشود هغابا زودس جد «دنناب لاها تولرآ نکا

 هن رزواودرا بولالږ وط تارشح ردق كس ترد هقشب ندنراکدنا ریش و

 ارنا هلرکسع نالوا دوجوم هدنناب یدنفا دواد یثان ندنراک دتا موکه

 بیقعت ردق هش روبق تاکو کرک و رامورات ییس هلجو ماحتقا هنن رزوا

 ۰ ردشطا

 دادغب یدنفا دواد هد هدا ا مزال ییدأت اردک وک رکا هن رزوا كنو

 قجردقو ندنکیدقسلا قمرافیج یسهلئسم لوکر ک هدر هدنسانلا یتیم
 تعاس ج وا هکوک رک هلا تماقا بانط كف ندارواو افتکا هلا هی رت

 بور دلاق یی سودرا هرکص ندغف وت نوک چ وا هدلحر نالوا یسهفاسم

 یقارشاو هوجو كلرابلکو ک رک ۰ ردشهروق هدنساذح یسه رق ولقغوط

 راردیک بولک ه ودرا قباسلاقاک ندنراقدلوا هداد اضر هدف و لوا

 ۰ یدیا راردیا تنواعم هنب راشیا ودراو
 كناشاب )اب مدتم ندنلوص و كنا ریحاک هک ناشع ندک هنخاشس یوک

 توبه هر وط اشادلاخ هلکعاتءاطا یلاها لوص ولاید) هباروا یا لزع ۳

 یوک محامو منام الب توراو ك نایع ارقام یب٥ هنک ودا شع واص

 هرکص ندکدتا بصن لیکو رب هلبا ثکم نوک جاقر و طبض ینغاصس

 ۰ ردشلنا تد وع هب ودرا ۳

 یرمان دوج ینعش قفتنم هرزوا كمر و تی وقت هنسودنک اشاب دیعس

 ولئاباب و شک وف هد هه وشراق بوک هدادفب هلبا ولت ] زول كيد وج قو ۳

a ag ar e سی me n a r . سا 

OE TN 



 شازتسوک تینونغ راثاهلیاافا هبمارتحا مسا ا نو لاتسا نزار
 | كرد دبازت یکلهبلغ هدقدروق یتسودرا هدلحب كلتعاس مراب هک و کرک و

 | ندنداعسرد زونه قحا تولک مزال یس كناذ ررب دنب رک دک یاد

 هرزوا كعا هرادا هلټروص تلاکو یراکیدکو ندنکیدلک ینام رف

 | یسادضک راج وبق اقباسو لیکو ادنک كم دجا ردارب توس رک ذلافلاس
 | اغا رداقلادبع یساغا تاماشتحا اشاسو یلیکو نیباوب یادشک انا دع
 | تصن لیکو فرصم كبرع هداز رادرتفد رک ذلافلاسو یلیکو رادهن زخ

 ۱ ٠٠ فا سل نوو
 هدب وال وا بصذ قرصتم نایاب ندنفرط اشاب دیعس هرزوا یغیدنل وا نایبهدالاب

 هرزوا تماقا هدکو کرک اشاب هّلادبع ندا تدوع لردیهدیک هب هناعلس

 شعربو تلاقسا و تینما هنسودنک هدنهجوت هباروا یدنفا دواد هرک و نکیا

 هدهار یانناو تدوع هدادغب هللا قح اولو عباوت كرهبعا لوبق هدهسیا

 ۰ ردا تعیاتم هاشا دیعس بوراو هدادغبو تراغ یه رفرب

 ناشا دلاج قرات رب رحو یوک هدنتکرح ند هيا یدنفا دواد

 هکو کرک حورمشم هجورپ ندنکو دا شلیا تفلاحت دوا بودیا توعد

 هاشاب دوم ینرصتم ناباب یرقاصسوب هلا لزرع ییاشاب دلاخ هدندورو

 رک اسع يک نام یردار اشاب دوم نوحا یطیضو هلاحا قاطا هجورب

 1 ۰ ردشعا مازعا هللا هیفاو

 ۱ | هبلح الو كناشاب دیس هکب دجا ردارپ توس. رکذلا فلاس هکوبلاح
 هحدقا رانامرف نالپ روب رادصا هدنقح یغلماقمتاف كنسودنکو  یتع نع

 ۲ هلا عاتقا ییلابهاو رکسع هدبوراو هدادغب نکیشلوا لصاو

 3 هن ز وک یربطخ ارب یک ك مردن وک هبلح اشا دیعس قرەلا هنلا یتموطح

 || رظتنمو رظان هتاموقو شور هلا ےک هدنناب یرانامرف روک ذم تویمهرردسک

 | مشق اد . نوک یخ .ناتعاعم یورک مک و ندنفیدنلو

 | | هجردر كنودرا هدهاشلا یدل نکو دا شفلوا قیفرت هکب نافع یسیلک
 ۲۱ بک ماری نه ندنتسیلاها ار و ناخن تصرف یفل.اهت
 ناع و دېع هدنرنس هرزوا قلوا تسدکی هدنهیلع یدنفا دواد هلبا زار

 | تصخر ذخا ندیدنفا دواد هلیسهنام كنا ماما هرکص ندکدنا

 ۱ توعد ید یرااغا ضمب رکیدو یبافا دم لیکو نیباوب یادت و



۲۳ 
 كناشاب ی امدقم تویمهدیا لمک هتنالماعم كن داح هسدا یدنفا دواد ۱

 زو 1 کو دوا یک یتیدل وا لاو رەد دنا قفتنم

 رکذلا فلاس ندنراغا نورب و یراضمب نش اع نوردناو یانا ردق یا

 هلا جورخ نددادغب هدکلر هليا تاوذ ضعب یک كن دجا ردارب توس

 ید هرتعم تاوذ ضعب رد ندنسهقراو شعا تع زع هئفرط ناتسدرک

 . یدا شک |[
 یک ییدلا رخ ییفیدقیج نددادغب كندنفا دواد اشاب دو قرصتم ناباب

 دعس هده اق یدل وا شمزاب هو ودل هد :توعد هب هیناعلس یا

 تاذرب تیورو دشر بحاص هدادفب رک | هلتاکش ندنلاوحا ءوس كناشاب | "

 یمض عوبتعو تبسانعو قلعت ةتشر عطق ندولنارا هسیا رولوا یاو | |
 یدنفا دواد هلکغا ناب ینکج هدا تیصوصخ دات هدلعتلود نالوا | "

 هلا فارشاو اسؤرو اما هلملاب اشاب دو هدقدراو هبدنناهلس نامه

 . ردشٌنا مارتحاو زازعا هدای ز كب و لابقتسا |
 یوک اتاس ندنراکب ناباب نانلو هدهاشن امرک هلا رارف هاربا بناح امدشو

 هرصبو لوکرک اشاسو اشا ناعلس هداز اشاب مهارا فرصت رب رحو

 یوبلع دیس لصفنم ندنفلاغا یرهتکی دادغب و رااغا مسرو لیلخ یخ

 257 دی حرم اک ےک رت یا جو

 ۰ ردرشعا تعباتمو باسا هیدنفا دواد هلا دورو هر هینالس ید اغا

 راکفا قرهناب وا ندتلفغ نارک باوخ هکناص اشاب دیعس هنرزوا كنو ۱

 تالیدبتو تاهجوت ضعب یکیدلیا ارجا هعسءهراد هدننع اضرا یهموع | |

 نکا لزع ندعل راده زخ ید ییداح والو هعضاوم هدنس هرص 1

 ٠۰یا شمک یتفو رسان ولردو هدهسیا :

 رابط وک رک هشم ندکسا تیعبت هنیدفا.دواد ةف یمارما ناپ هلو 6
 كن دنفا 0 ندنفرط یسهلج لردا لاخدا هقافتا هدب رانا هربا اب هلنا نیس

 ۰. ىدا شلردنوک یعوع رتضحم ه یلام باب دیک اهدتسا و

 هد دنایلس 9 قرف هلا راظتا هندورو رخ ندنداعسرد یدنفا دواد |

 باععتسالاب ربارب هل رارکسع یتیراکب ناباب راسو ییاشابد و هرکص ندتماقا
 حالا یرادرتفد دادغب نکرولک یرغوط هکو کرک هلبا تکرح ندهبناعلس

 هبیدنفا دواد بولک هلبقلخ یسهراد ید ك رع یلغوا كکی دیعس دم

 هدلب فارشاو اغا فورعم یل ےل وکر ک هدنراب رقت هکوکرکو شلوا عبات



 ا نراارما دمارمو هک راو ازارک ندنفرط یاهاوخ
  جنافاو نالوا یر رال رک هلق اچ كنیداح قلارا رب بویصا قالوف
 ۱ ۰ یدشمردنجوک ید ی یدنفا دواد نانلو ندالع

 فرصت ناباب هن رزوا یرامصا كننداح هن هدنلالخ یسهنسرب زوئوا نک

 ندن راردارب ا شاب نجرلادبعو ندنراکب نایاب هنب رب هلا لزع ییاشاب دوم
 یراوسو شمر ودا بصذ قرصتم نایاب هلیاونع قلاشاب یک هللادبع

 ِ امدقم ۰ یدیا نچ ر دغو هنفر طظ ل وک رک هلا اغا حاتفلادبع ند ر نیم

 | ندنکودیا شفلوا ارجا هلیبحتت كنولناربا هسیا یقلفرصنتم كناشاب دوم
 ۱ نوا نوا دادما هباشاب دوخت لاحرد یکیفیدل ار ندنیفیک ولنا را
 ردا مط د ین يو شان دو هلکم ردن وک 9

 | ورک هلا هب رقهق تعجر كنافا حاتفلادبعو اشاب هللادبع هشقیچ ه هلباقم

 هنارا هدب رکسع ناراو شا تدوع اشاب دو هن رزوا یرلعود

 ۰ ید شیک

 هلترازو عفر هدقدلوا سکعنم هتلود یتکرحو لاح ءوس كناشاب دیعس

 ناعلس وتم هرزوا كعا هرادا یدادغب ردق هننصا یلاوو یتماقا هدبلح

  یتلماتمثاق یلاو دادغب و قلیشاب یوق هکب دجا یردارب توس كناشاب

 | هدنروص یکیدلیا تع زع هبلح لاحرد اشاب دیعسو یخ وا هلاحاو هیجوت
 ۲۱ هاساطعا همزال تانمات هننودنک كنفج هل ۰ هلماعم هل وک رکید هدنقح
 هاشاب دیعس ارجالاب یراضتفا .رهلب و و رارقا هنب راصوصخ یسهدافا

 هرزوا كنا تنواعم هدن | ارجا رانامرف اباطخ هکی دجاو

 ماشمو ابطخو واو شب . راشفم هعب را تهاذمو هنسیضاق دادغب

 قرولب زاب یلاع ما هعطقر هجهعشب اباطخ هب رارا شيا و هبهدلب هوجوو

 ِ . ندحراخ ا ںےیمکح كق زل واو شعوا لابمرا هدلا وش رهش طساوا ۲

 ندشادمارس دراشهلوک لا هم# توسلوا لبو كلردوک لاو

 كيندنفا دواد هکلیلاو هرک اذلایدل هلسعلوا یعبط نیعت كنسیر

 روز رهشو هرصب و دادغب ترازو ةر هنسهدهع بيسنتلاب ی

 دو يالا فا نالوا زاد نهو تب را
 اغا دخ یسیشاب مهم كندنفا تلاح هرزوا كلا غیلبت ییایاصو ضعب جد
 ۰ یدبا شل ماعا هدادفب تناح ابقاعتم یر

 3 دواد و



 هدلاح یغیدلوا شرب و ماکعسا هنسودراو شروق ودرا هد

 حورخ ندي "یداو هللادبع یلغوا دوعس نالوا نایاهو سر
 یسهدازعو یع هده راح نادبم تولد زو هعفادنایدل هلکعا موسش و

 حورجو لوتم ردق رفن زویچوا هلیایخماشلا جش كنناب ع یسیداو مسق و
 شارارف 4:۵ رط هبعردبوعار یتتام* لعاب ها تبوط دعطو جواوشاوا

 قصلوالصاو هتداعسرد یربخیغیدلوا شقیک د اشاب مهار! ندنسهقراو | "
 لالخ هباشاب مهارباو هباشاب ىلع دمع نوجا یعامتا تكاتیفصم هیعرد |

 ۰ یدلزاب زا همانفعلت نیصنه یهبسانم تاع وشت ندنلام باب دنا | ۲

 هش ندنتهج فئاط د اشا نسح دوانرا نارمرس یظفاح همرکم کم

 یرلهعلق یراکدلک هدبا نصح كناب ع هدیلاوح لوا بودیک هن هیحات مان

 یربخ یینیدلوا شعا الاس ه هدغن و نالوا یمهلکسیا كربسع لرد ا بی رخ

 ۰ یدلو لوصو هنداعسرد هدهدعلایذ هغ

 كن هجا یدریبک ریما روهشم یبحاص هریثک تاغیأتو یسالع اعا لرصم
 ۰ یدلوا رارقلاراد مزام ینوک یصنوا

 چ یارع تاعوفو #
 رکسع درج ییکلیلاو دادغب اشاب دیعس هرزوا یعيدنلوا ناب هدرشام دل

 یکلزسه رکو نس تثادح ۰ یدشهازاق هللا یراهجوت نسح كلاهاو

 ۰ یدنهلوا ردتعم هروما هرادا هلبسح

 تصصن زنا هلییسح قلوا یرغارج تن ارد به ه رکتع یاسور

 نالوا فورعم هلکعد یلغوا نیلقعوا هکنوح ۰ یدمهلکد هد هديا ريدا

 شرب و هنلا كنا ین رابتخا مامز بولباق هنسولناق یلد درکرب مان یداح

 هن رکف كا اردک هد هرکص تودنا راده زخ هدعب و رادرهم لاو 1

 درج وت هنسامهظع هلراتسهلوک هجدادغب هسا رتمدخ و ۰ یدا نفاق ۳

 ۱ ۰ یدیا راپ روما یھت رو مهم روال وا
 بوش روک نیک رج كب هدهماع راظنا یسهنانونحم راوطا و كناشاب دیعس

 یهنو سما هدلاحیغیدل وا مان دن صخ#رب نکس ندلفایسآ دن

 راشدا زسنیسانم ولردر نوکحره هلفلوا هدنلا كنا بصنو لزعو 1

 نا او نش ولم یشا ره كدادغب هلتهجو ۰ یدزردنا ارجا ۳

 ربخ ۰" یدیشلوا لحم یروما كنتهج ناتسدرکو باسم تینعا هدنجشا || "



 ۱ تا اورا یراق هدر هاشا نایلسو قش
 اس رقترب تونجوک اشاب نایلس ندنهدلوا شلبا راذتعا هلبناب یتیدلوا

 | ندعلوا تذحمو هحوتم هتس و دنک للاها ته هدهسیا شلنا تبشت هنمادعا

 | ردا امنا هتلودرد هلا عینصت رلا تا ماطر بوی«هلو یتسهراج یان

 ماقتا هلا مادعا ینا هیج وم هنس هدارا یکیدتا لیصح الاب هجورپ

 | تاذر فازا تور لوس هلا ترا اغا شم هکروهلوا كعد ۰ ردشلا

 هدنرتکلع هلبا ربثکت یراغدا وللثم و رلود نانا ییشهبقیقح تعقل شعا

 كتسهعم یکنانیکتز كلود ی زخ ار ز ۰ رروشیلاخ هکعا ادب تورا

 ۰ ردا اب واک هلا رفف نالوا یسهصت كل و ردغو ایواستم هلبتورت

 سکعلاب نکیا ناناش هفیطلت هصلود یلغوا یزوط ارظن ههم "هدعاقوب

 هناخ كوب رب یدنلبف مادعا تیام یدنلوا تکرح ارح و ارب هن رزوا

 یدلوا بارخ رلاضف قوجرب هلبا هبرکسع تاکرح قرهلوا هلذف یدنابق

 هلردبا تافو عبطلاب اب رق بولوا زواج یزوب ییس كناغا شم هک بلاح
 نارک اخي نکیا قحهلاق دهن زخ یساصحال لاوما دصتدام كتفو لوا

 || تلود لصالا ۰ یدلاق مور ید ندنو هن زخ هلغلوا نالات هدنرللا

 ۱ یدیفا تلاح ظقف ۰ یدل وان "ییشرب هقشب ندراسخ و ترضم لو

 ۱۰ یدلوا لا لافشا" هلکت و هدندمر یلاع هاشداب واد هبلغتم بیدات
 E نکل لا ماقتا ندمدارب یییدل وا شک یک رغب جد اشا ناعلس

 ۱۳ ۸ لر مونا ا ههینونتک مرکش ندا يلا هنا ددکنا
 | هرازولا عوفرم هدنرخاوا یسهرخالایداجج هینآ ٌهنس یم هرکصءام دنچ
 ۰ ردشلوا ارا راد مزام هدلاح یعیدلوا

 : دک زاحو رصم عیاقو ۷

 | دم لایا هدح هنن رزوا ینافو كناشاب نوسوط هداز اشاب ىلع دمع هنس نک

 هیجوتلاب هباشاب مهاربا نالوا یکاح یلبق بناحو یلغوا لوی كناشاب یلع
 | هنر كنا ۰ یدلروب هلاوح اکا یصوصخ یساحا نوت نوت كربیاهو

 1 ۰ یدلوا ا هب یلبق بناح جد دج یداماد كناذاب ىلع دم

 | كنسهعرت هردنکسا ید اشا ىلع دمع * یدتیک هد تناح اشاب مهاربا

 ۰ یدتنآ ترشابم هننرفح

 ۱ ۱ ۆك حج وا هلا کب ند هبفأح ناک هددنه>ح هرونم نب دم اشا ےھارا

 +¥ وا %
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 هتلودرد ندنفرط اشاب نایاس تیفیک هلکغا عانتما ندیلسآ یلفوا هدقدنلوا | "
 كند رم رک اع هلدهنفصم حت و يفد كول اتو لار ضرعلا یا | و

 یک یییدلزاب هبلع ما وا هرانلک مزال راو هب اشا نايلس نوڪ ا ىسمالعاط

 اباطخ هنب رارا شياو هنهوجوو العو و هناا یماصف فوا

 یلوف ندفرطره كناغا شع هتروصو ۰ یدلردنوک یلاعرما هج هتشپ
 ندنفرط اشا نایلس یع وطعم رس یدلدیا ما دعا یدلت وط یدلربف یدانف

 هلوناتسا هدهطاید لالخ یدلردن وک هلا یدنفا نیسح یتاک ناوید | "

 یتیسحن و راکروک شوطنوف هنب رارومام یتیعمو روکروعم ولپاق هرسارمم |
 یصوصخ یتافلحم طبض كناغا شعو ۰ یدلردنوک هبلعماوا یواح

 رادرس كروک روع ولباق هرسارس ۰ یدلروب هلاوج هیدنفا رادزفد

 شک رداهنارک تعلخر روایروم ناسحا هنن رزوا رات رفظم لوپ هرامرک |

 هکنوج ۰ هلوا نوجا یتافلخم هکرکم ۰ یدا قو یلمح اکو كنشیا اغا

 هدنلا كناباق ییافلحم هکوبلاح ۰ یدا فورعم هلبا تالنسکبنز هداعلاقوف

 ۰ یدیشقیگ بولوا ابه قرا
 یم” ر ندیک ندیلاع باب هلبا تاضورعم نالک ندنفرط اشاب ناولس هتسشيا

 قیامح ا a ۰ رد رابع ندنو یتاحردنم صالح كنار رحم

 هر ناب

 ۰ یدیشمالشاب هما راب هتسلا ید كقلخ ردا ناماسو تور یی

 ۵ دعد تودا هدأت ه ی رم بناح E یشیراوکر و ڭكنىلاھا کو

 اعقاو ندشر و شلاو ۰ یدرولا هرخذد ندنراودنک یتفو لوصح

 هتسرا و ند اقصد 2 را رادلصح جد قلح نکل ید رد ا عتع یسودنک

 ےہ

 یباضق نوا شب هدعب ۰ یدیا راشلوا بذصهو رکشتم هنسودنک هلغل وا
 باج هنسودنک یی یلاها ید هلا هلیس و و و طیض ییعفانم هلا طبر هع و طم

 . ىدا شلا هنطبص رب ز ییلاوح لوا هلق رط وب لصاخاو شتا

 هعفدرپ دنساپ ندنسودنک هدقدلوا رومأم هنسهظفاح شاف اشا نایلس

 ةعفد هرکصندک دنا ضارقتسا شورغ كب یللا زوب هعفد ییاو كم زو

 یدنس هعطق جوا روک ذم انا شم هدکدتسبا اهد شورغ كب یللا زویکیا
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 | هب اشا لولم ندنفرط اشا ندلالالح یصوصح قفل وا نقد ةتس هطفاحخ

 لوله هلثح ندنغیدلوا دیعب قانوق جوا هد زاب هروکذم هعلق راعشالایدل

 نالک مزال هروک هتسمهآ نالوا امور ینه هنفیدنلوا راذتعا ندنفرطاشاب

 یکلرکسعرمم یناح قرش هاشاب ندلالالح هرزوا قلوا همدم هربادت

 ۲ تا ناو هر اوا ید اشا لولب توللوا دیخنو
 : کا شوک لاها نوركا ریل تمنا هارو

 یردب ندنو امه ناود ناکجاوخ نالوا یتیما ا یسدعلف هدنق هدانا لوا

 بدن رلاب یسازج هلذحص ندنغیدنلو هدتکرح یلام یاضر فالخ یدنفا
 ندیریم بناح یرلکلتفج هل و یسهرثک لاوماو یغانوق یهدهدنف

 بصن ییا ان اغا لیلخ یلغوا یهناخ ندرادتقا باحصا هنن رب و طبض
 ۰ ردشلدا

 یلعو نسح یرالغوا یحوبلاق نالوا شعا ذفت هدنساضف هنعلم وک امدقم

 د ناسک مان شداو نسح یلغوا قب قاو دجاو وانم یلغوا یلوو

 یرلع وطقم رس هلغ وا م ادعا ندنفرط اشا لالح یفرصتم نمرج هداناو

 ۰ رک و اتسا ہد هغایذ لالخ

 را ورا یوم ید كلوا یزو رویش هداناو هن
 ۰ رونلوا ناب یتا هجور یلاح هجرت

 اغا شم یلغوا جزوط ینایعا هز ر هرزوا یعیدنلوا رکذ هدرشام دلج

 ناهس یلغوا راد زخ یسیلاو نوزیرط وندر وب هنلو هدراتکرح عورشمان

 ندنساضتفا كتفولوا یرهلازا كننذفنتم وال وا و هلغغ وا اپنا ندنفرطاشاب

 یسلاو یتومطسق بولوا رومأم هنمادعا كناغا شم اشاب نایلس هل وب

 بار هی هلس ندساویس یتحو ندفرطرهو نم هنذیعع داسا ىلع

 یسهنس یکیا زون وا وبشا ۰ یدبشغ وا لاسرا كلکب هعطق یکیا ندهناسرتو

 هه ز ها هیلک رکاسع نت رومآم رناسواشاب یلعو اشاب نامل هدنلالخ

 لس ولهراجا هاب رکسع هراحاو كن ناهس هل رکسع هناول هدنرافدراو

 ا شع ۰ ىدا راشک ههز و ندفرط هتوا ید ك نیسح هداز اشاب

 ٣ | هدیرعو هلتمجیتیدلوا ندنراکب هرد رورپ رکسعو ندناب را برضو برح
 . | یتسودنک یسلاها یلاوح لوا قحا بودیا رارف هتساضق فوا هد رزوا

 هبلاطم انا سشع و هطاحا هلرکسع یفرطره كنساضف فوا ییبم هنکیدوس

 هک تقدروا

 آن اب کرک را یی لر سا تب
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 یرعوطش سس هلکعا مادعا نی زرف وقر اب را

 بجوم دنس تبظوظحو ص هل داع سرد هد هرخ الا یداج لالخ

 نوا ندایقشا راسو ندب رع قار ید اوور
 هدهرص واهن * ردشمردنوک هت داعسرد نی راع وطعم سم هلا مادعا یی ره

 لاسرا یتیسادضتک هنن رزوا كنسابقشا واش نچ هدنعاط درک اشا دجا

 درک نداره” یسهبصق تیلداو ۰ رده اط نی راتسعج ید نا لا

 ییلغوا درک اشاددجا هلعلوا ولنامرف یثاب سسع قباسو نام یلعوا

 هناموطناج یسهقرفرب كنه زع هدەرص يدنا مادعاو ذخا
 هلا رکسع قوس هن رزوا كرانا اشا دجا ندنرلکدنا قب رط عطق ردلک

 مادعا یرفن ترد ندنسهنوع كنلغوا درک و یکيا ندء ربع هالا یدل

 .ردشلوا لصاو هتداعسرد هدبجر لالخ یرلعوطرس كنسهلج هلففل وا

 ندشهوجو رکب راد جد اغا حح راد یشاب یوبف Be رکب راد

 هتلود رد نعوطقمرس هلا مادعا ییافا نطصم یناروک نالوا ولنامرف

 ۰ یدیشمردنوک

 بوروگب هلا هل رقترب یکی هدد یلغوا ىلع لوک یلسایب ید یسبلاو هنطا
 ۰ ردشمک هتلود رد یعوطقرس هدلاوش لالخ هلکمردتا مادعا

 روس د ۳
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 ریش هلا عضو ههاکتس ایس هک دک هلوناتسا یردب هعوطقم سۇر 1

 یسیغنق نکل ۰ یدرونایق مادعا هلیناونع هبلغتم بهرلنو و ۰ یدروئلوا ||
 ۰. ردلکشم كا نییعت یتسارو یدنلوا مادعا قح رغب یسغقو یک |

 لوصانانلوا دا هدنراقح ناذفتتسو هوجو یدرهرشط حورشم هجورپ
 ھارا بناح اشا مهار ا فرصتم د زاب امدقم قرهلوا ندنساضتقم هی دش

 نارا یهدلوبناتسا یسداماودر هدهاعم بجومر هلکعا رارف

 هداقا یتکحهریدتا هداماو در توزاب هنلود هدافالا یدل هب راذکتصم

 لول یقرصت د زاب و نداشاب ىلع ر زو یظفاحش صراق هد هدا نا ۳

 ندنف رطكنا هدب ولک هباشاب نیدلالالج هداز رابج یسیلا و مورضرا نداشاب 3

 یهدفارطا اشاپ میهاربا ارظن هناربرحت نالوا مدقت هبیلاع باب ید |

 هدنراوج نامزغاق هدنلخاد یتلابا صرات بودا هلواتم هحفخ هلا دارکا |

 دنمرتو ریه هلیس هما ولنارا .تنسهعلف لضوا وک ندا در ۲
 صا هلغلسالک | یقیدلوا هدنسهیعاد كعا نصح هدنا بوردنوک هلع یاک ۱

0 



 كندنفا تلاح اب رنک ۱ هکدلک هلام باپ هحنصلالجال هرکص ندقدلوا
 تلاح هلکغا ماراو ثکم هدنسهراد یدنفا بناح باتکلانسر ییدموس

 هدنوامه روضح كندنفا تع# هددسا شعسود هب هشيدناو ههبش یدنفا

 لآ یدک ندنوامه نوردنا نشدلوا هدکعا اش ییدنفا تلاح ایاد

 و ناب هد وا

 شاطکشت نیشیفو تولیتبص ندا یارس ویش وط هناهاش تاذ

 قلوا لوغشم هلا راکشو دص هدراوه لزوک و قلاق هدن واهه یارسلحاس

 كنو نیرقم نالوا یماصم نده راقبح تدامیکب هد هسدا و هدنر وص)

 ۱ ۱ قلا هو اه فرط هلس دنا مان یر شهلا تسانم

 ینوک یحندرد یعرکی كنهعایذ كره زاو ندروصت لوا هناهاش تاذ
 ۰ یدروب لش هن وامه یارس ویشوط ندنن وام یارسلحاس شاطکشب

 توردنلک ا یب هناهاش تاذ هلکعا دلوت ناعلس ناطلس هدازهش یسادرف

 هناسرت ةناحاویدو یسوبق اغاو یلاع باب و نوبامه یارس هرزوا كعا لاغشا

 هلا صقر راصاقرو قره روق یرلهدرپ لابخهدرارب راسو هد هیلاع نک امایک

 «هنلاوحا كرلهرشط مل هلک ۰ ردشلدا ارجا رکلنش قرولب ردلاج رازاس

 ناکرتو درک هدنرافرط رکیدو كناب رع راشع هدنهج لوج كبلح
 هدلاح یتیدلوا بلسنم تبنما هدنفارطا یشان ندنازواح كسلئابف

 ورک ندا هن رلیلاوو ندکلشک رس ید یبیلاها بلح سفن
 تکرح قیفوت هنرهاوآ كن رابلا و هدرفص لالخ هيلع ءان ۰ یدزازامروط

 لوا ۰ یدیشلردنوک یلاع نامرف یواح یهدیک | تاهبش نوا یراطنا
 بوقیح هنادیم رلبعش مانرعو لاطبلغوا وع هدنتهح یغاط درکه سدا هدانا

 نوا هیلح هلا ایفا ماطر ردنا قافتا هللا یرلکب یو راس ضعب

 كناشاب دجا یسیلاو تلح ندنراقدلوا شلیا زواحت ردق هلع تالتعاس

 ابقشا هب راها یدل وا باتش هن ر هام افا ناثع ندرابشاب یو یسادضتک
 رب برد روزا نالوا يالئا ندامتشاو راتفطا تعحر ورک امره

 یاتدلر و الفبا هلا تلخ دارد وک هداغسرد یراعوطقم رس

 هفارطایتربشع قار هدعب ۰ ردشلردنوک یلاعنامرف نعضت» قیطلتو نیبم

 رانا اشاب دجبا ندنکیدتا زواحت هنصاخ سیلک یتح بودا قایدنفراص

 تود مازعا یاغا ناعع یدشأب لد هاب آرش كم وبوط هعطقر س رزوا

 ۲, یک ید وا.
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 ۰ یدنلوا نفد هده ر روب اشنا ادد

 هنلزع كن دنفا A قرەلوا ج ها هر رد ِ رابسا ید هعق و ۸ هدسل یا زا

 تفو مالس الا ج اعنا كن اععا |: دیلع وللثموا تولد ر و رارف 1 3

 هسیا ےک نالوا دوجوم لصا ءا انی قرهلوا فوقوم هبهرک اذم هللا |
 هجور كنصنم قلیشاب ےکح هد ایفا یویبط قفل وا نیبعل ندیده ماعم 1

 ناد یک یدنفا تلاح ید E هلتهج یتیمها و تک ار ال ۱
 هلع هات ۰ یدزامه وق هبارح | عفوم ی ا هک دعا راکفا وادب هلا ۱

 دسل وا قحروب لاح ی اج هك ودا دور هناهاش تاد

 ضر ع هسا هب رھ د و شاپ قرنل وا ور و دیأت عبطلا یم” ر ضرع

 واس هدنلزع كن دنفا د وع سد و ٠ درا ررو هلهح و یتیدنلوا

 ريخ قوتم ی ےکح قبسا هد هيا ا اب ییببعت كنسهعشپ نکیآ راو ۱
 نالوا یاب ےکح هدعیا ر ناب یطصم رع بول وآ یدیعح یدنفا ۱ 3

 تولوا یسهشاتس ةفراعم هلا یدنفا تلاح كندنفا تح#) یمالم مصم |
 یبم هنهد دل وا هدععردنل ون ییتافلعتم دن هد راعف وم مهم هاا یدنفا لا 1

 سلجم باداو ندنسفلوب هدنتب رومأم یلیشاب میکح امدتم كنبدنفا تجب
 رخاوا هلفل وا ضرع یناعجر ہراس هلنص ندنسلوا فقاو 455 و | ٩

 ۴ یدل وا یراب رهش یابطا رصد یدنفا تر هد رب یدنفا 2 واسم هدلا وش

 وا قروه وا روعشلا تولسم نوت نوت هلا لزع راد ا یدنفا ی یا ۲

 یاب هدنکات AN SR قرەلوا(لتعي هد 2 نی r ندونس 1

 یجدوا نکل ۰ ک قحا هشیاره هلتس هبیدنفا د وعسم تولوا ۳

 ۰ رجا راکفلد لا تاقزتسا یییدنفا ناعع الا هح و 0 ید قلح

 زسلوت هل 9 شا زسهراح دقدل وا زا ومهات یکلسو لوبصا رود ۱ ١

 نامزوا ۰ (نیلاعلایف هللاةنس ) زالوا دیش یسءنکد كصاضا بودیک |"
 ی قلیثاب ےکح ۰ یدیا طو 2 هدندل بابسا مقاطرب تی ر روبات 3

 ابطا رسد هدنس هیات كن دنفا ا ا ورم ا ل
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 1 او شنزرم بجوم ۳ ف ES فراسو مولع رشن

 : هنلاح كن دنفا دوعس ا ا دالاس وا ی مصخ كیهداز یاس

 بولوا یلغوا كندنفا نام موحرم یٹاب مکح یتبسا هبلا یعوم دحاک

 یب وشت هلبسهداب ز همولع لیصحن ینا نکیآ یاب مکح یردپ هدنکدصتک
 تبابط لیصح اب وک ندنفیدلوا تادرب مبا هنسوهواوه هد هسا شلنا

 مایا هداروا ردق هنس يکياو بوشوواص هن رېش هنابو ( ۾. ) نوجا

 ۵ب هبط تتکم توشالوط هان ربل ون دیک او تهامس روهمکح یناوحو

 دشد روک هدنرالحم یهالم یکولاب و ورتابت قحا هلبا ابطاو شمامهدیک
 شالساطیکحسرب هتداعسرد هدنندوع قردلوا دیلارفص هلتهج یفیدا وا شل
 ےکح و هلیفوس كنيذقنتم ضعب نایلوا یفوقو هبط اعو شل هقیح هدنزرط

 هب هنانو نکل ۰ یدنا شلوا ابطارس قلارارب هلبس هسیالم قلوا هداز یثاب

 ییدقک هب هبط تتکم كنندنفا دوعسم هل راهدافاو رابخا راک بودیک

 ینیدلوا یسهر ندسبط لع هدنناوا یتایشاب مکح و شاسالکا ندهرکص

 نانلوب یثاب ےکح هدرصع لوا طقف ۰ ردشلوا مولعم هدندنع یاب را

 .هن ودامش نورسا نوک ره قرهلوا دودعم ندشلاحر نوباه نوردنآا تاد

 ۰ یدنارولس هدا املا هوامش فرط یتاص وصخ ضعب و رولک بودیک

 زو یلاحر نوردنا بویمارا تامولعم نادنح هدرایشاب مکح هلتهج ون

 ٠ یدرونلوا ما رتلاو ڪت هدلاح یتیدلوا مدارب رقکا ییلاحر نورب و

 ۰ یدلوا رادناب هدفلیشاب ےکح تدم ىلخ یدتفا دوعسم هیلع ءان

 هراهتسح یهدنویامش نوردنا قرهر دنلوب رارب یرلبیبط یکیدتسیا داتعمر و

 كحهدبا ربع ییابراو لها كنابطا هدنسودنک نکل ۰ یدررپدتا یوادت

 ردا مادیعسا یربیبط قفاوم هنجازم ودنک ندنغیدلوا هعاضب ردق

 ربا راکفلدو رودغم هلئروص رر كردا تاقرتسا یهقذاخ یابطا رنک او

 یراضعب ندنلاحر نویامش نوردنآ یشا ندرلیبس وللثموب هتشیا ۰ ىدا

 ید ندنونامش فرط اغر هنغلراد هلک كنا هلتهح وڊ توشود هنهبلع

 ۰ یدیشلک للخ هن روعش یعای ندنردک هلفلروی راتشسا

 ا بتولاا ادب واو 0 تلخ دالس هدلاو هدانا و وبلا

 فصذ قرەلو تدش ییلع هک دتا یوادت هدکل رب هلسمط مور یکیا یدنفا

 و هدلاوش



 بودا فلات یباتک مان ابطالارایعم ندبط لع هدنتنحشم لوا ةفد كندنفا ا
 یسهبنس دارا هلا ضم هنو امه روضح هد دج تافل وم هسا نامزوا

 رنروتک هدوجو را یکی هلب و و ندسنغیدمهنلوا سشذ هحقرغل وا لاصحها

 ید هداز یاش ندنرکدلک هلوا ناسحاو فطلت رمظم ندهناهاش فرط

 للادبع هرزوا كتا ضرع ییاتکوب هلییسح قلوا ندنباصا هلک قب رطهاا
 ید یاساناو ددر +یدنفا هللادبع ندا بودا عدقت هیدن

 روک ذم باتک یشا ندنسهدساعو تباقر كنسبح وتکم هدلاح یتیدلوا

 كنهداز یاش ینبم هنغیدغا وا ضع بولاق هدنتسوا قدصاب تقو قوحر

 یرای رهش رادحم ههارکلاعم هنب رزوا یارباو حاحا نالو عوقو ًاررکم

 نالو یاب ےکح تقولوا ابلاغ هد هسا شلردنوک هکب یلع هدازاشاب دج ||

 شلغار هدنایسن هشوک جد هدن وام نوردنا یتبم هنداسف .كن اها د وعیم
 فوفوم كنا نوحا راطخا ییاتک لوا تیاہن ۰ شلاق هدنمح هداز یناشو

 نانلوا هیت ( ناسنالا ءاضعا ع رشت یف نادبالا ءا ) و نالوا یملع
 ضس هواه روح جد كياتک یکلوا هدنسادتا هلا فلا ییاتک
 مظعا ردص هدانناو باتکو هتشیا بودا مامفاو اعا یکودبا شقلوا

 رکو بجوم یهنس تیظوطحم هدفدنلوا ضرع ندنفرط اشاب فور

 ۰ ردشلوا رداص هینس “دارا هن مشنو عبط كنوب رکو كیاتک یکلوا

 مولع ناج هاشداب نامزوا ۰ مهدیا هسیاقم یامزوب هلا نامزوا یدعت

 تاذر ندناعصا هه تامولعم یکهداز یاش رسا یسیقرت كفراعو

 ندسبط لع نایلوا ع وضوء یناحالطصا هدزناسل زونه تقولوا حد
 ۰ زامهلو لو نوګا ضرع هنوامه روضح ینا هدراباب باتک لزوکر

 یک یک هب رکد كنهداز یاش یر ناخن وک ناطاس ۳

 هاف ا + با ظوح" ینسرتوید .نوملوا یفاب مکس ا
 راروشیلاح هکعا صاب تروا ینا هلبا ر هلیسو ولرد یناعصا هیعهر تبقا رم

 :یدرارولوا ردنتم کو هلتهج ینددنل و هدنفرط رانا تیزنک او ۰ یدبا

 نوسروط هل وش كلزوک تالکشم هدع دقن و ضع هاا هد زهرمصع

 تاق وشت عاولاو هدکلرتسوک تالیهست ولردره هدناب و ندو امه فرط

 هدنچا تالکش ردفوا كنهداز ناش ارظن هلاحوش ۰ ردهدقلروب ارجا

 من دسدا رول وا شااتس بلاح ردقت ییسم الابج بت وشیلاح قرهلوا یس



 ۱ هاوتف باب رارب هل راتیفرو و توفاط ردا

 رحابح هب همد هدق دلیرح وراشبط هد هدا شا هاب كمالسالا رج

 ندنراهءفر ادص وصح و یدنفا فرام هدلاح یتیدل وا دا ثمر و شش

 شش كن همدم ندنغددلوا تفکر ب ۳ و ر | تعلاح هندام و سلو 1

 لصاح ندن رهداعلاقوف ناعظعت ی BI س دج ردا شاسرپ هل دیما

 نالوا ضراع ییالوط ندنکیدمهرب و یدباوع تیرورسمو طاسدنا نالوا

 هدنسهرا هر اضح تا یکا هل ون ۰ یدا شلوا ا هلا تاب وح

 یداش دل ره یلاعد هال ا داعم هدک دا لور ندنایدرت قرهل وا فتو ا

 شلاق توشود هن رزوا یشاط كن ردا تباصا لوز هلا تربغ تومو

 د د نوا رخ الاعب ر هدعز ۰ هنع قع ۰ ردشلوا توف او

 هب یدنفا ناعع هداژ یدنفا مجرلادنع ندندس ردم ی ولوم رادکسا

۱۱ 
 بتکم نانلوا داشک هدنغانوق جابمولط هدلونناتسا ارخٌوم یدنفا ناقعوب

 ےک ن ام دیعم ندشکم بابا باقرتسا یا یثاب مہ کح هرکص ۰ یدرایا

 ییدعا ظح ر ارخا یا یدنفا ناغع ا ید ردتا بصعذ یاب

 هد هضاب ر 1 یددا ناعع 3 ردشملاق تولوا لوفشم هلا دیه و ماکحا

 لدشعا هدافتسا رولي ندنسودنک هدلوب و تولوا صع ةناکد

 ۰ ملک مددلرص ۵ 1 ۰ ید سال خواب رومشم لا تالو ید

 ) مدقالاف مدق الا ( تولک ود E هداب ز ك دل قل رط هدرارود وا

 سا هام ود تارفط هرسص هرا E ییدلوا ارح الا یع رم یمهدعاق

 ع اما ۰ ۍدرولک هعوقو راهرفط ید هلا باسا فرش ۰ ىدا لکد

 ید لاک لها ناقیج بولی رس انععب ۰ یدبا لکشم كب قرت هلا لعفو
 رام ه دبط # نامزوا ۰ یدرول وا باق زیسا و دریل تاب زاح ود

 یلدا سپ ون هعقو هنغحهنل وا بسهذ یاب ےکح ا نالوا لسم

 یدآ یا ندن و جد

 ربا دبع هداز رد هس هب رخ تا ا هنتلم و تلود هداز یاس هرات

 ¥ كن دنفا ۴

 اه منت کت



 سیستم سیم ۳
 مس

 هاشاب لالج ىلع قرصتم یرقاصس لوبو نيدو هرزوا كجا تماق
 هل رازو هنر هراس و هاا یدشر یسلا و ا لوو نوو و

 یمادعک اشاب ناعلس یسیلاو ماش قباس ندنرا ثا جوبف یلاع هاکرد
 ماش هلهحو قالصح یرلفاصس دیجو هکتو هاا نیسح یاح هداز یتفم ||

 لاص قتبسا نادوبق قلجاح ریمو یتلایا ماشو هیاشاب ىلع ظفاح یسیلاو |
 ۰ یدنلیق هیجوت هیاشاب
 هر نالوا ییبما ا یسهعلق لر هرزوا یعیدنل وا ناي هد شاخ داح

 هلتهج تی هنلو هدننکلع تدمرب اغا دمع یجاح ینابعا یساطق قدتغ

 بدنرت رارضح هنهبلع هلا كیرحت یب یلاها قرەلوب هجرف ییاریکفالخ |
 رحا وا داردنلر وک بسام یسەداعا 4 ۰شز قثرا یہ هنعیدسل وا ۳

 تس وا یقراصم ییدتا هل وک ۰ یدنل وا ین هس ودر هدرخالا ۳ 3

 ۰ یدل وا نابعا أغا قطصم هدر و : یدرحاق ندلا ییلنابعا لرەرب و ۱3

Eالا  TESاشا ناس یاح نالوا یسلا و »رای هلا ترازو هنر  

 زوت وا وبشسا ندنغیدل وا هدکعا یدع) و اظ هب لاها توبات نی ردق كتمع و ۳

 حاقرب هش رب و ق هب هق وتعد هلا عفر یرازو هدن ردا وا یونس یکا ۱

 یو نالوا E کرک نسمح تولوا ett یھ" ور وردد هنس 1 1

 یفلنایعا قی"ورو هیجوت یتلابا هزتسلس هلترازو ةر هباغا دیعس دمع یشاب |
 ۰ زدن وا احا هب اما قطصم هلا یوم نالوا یابعا قع "هرعز جد 7 ۰

 ضعب هد هلک تاهیجوت نانلوا ارجا ینوک یحنزوعط نوا ثلوالامیر ۴
 ید هب یدنفا فرام لر هداز یا رع هد رص یکیدلر و تد ولوم درا ٠

 هب یدعش تولوا تاذر نسم تا ۰ یدنل وا درج و ید ولوم وا 3

 هنن را هفرا بوروحوک یاوذ رهن نالوا ااف اردک هنن رزوآ هلا هرفط ردق ۱

 هدنح رات هداز یاش ۰ ردشلوا یسضاف رادکسا قب رطلابسح ق ۳

 رت لا تی ولوم هلو هصححح كتفولوا هرزوا یينيدسلوا رب رحم |

 كا تراب ز ییاظع رودص هلا مظعا ردص و كم وا یکتا كمال الا ۳

 هسدا هداز یاب ع تولوا قد رط سر كق هلا تارادو هدد هرزوا ۱

 شم هژءاق و رج كن هرابهب قو ر یسهسالا قلنا ر یراع ندبشره ۳
 هرک و كردنا یعتر قد رط هفاسم عطق هلآ توا رب و حو رع درع 1

 كرادت هراسو هسبلا یترک ا هسیا لاحه ۰ شعصاب قایا هنسهجرد ج رع |



 ا یدنفا نطصم یلسم ل ا نالوا تا ان هلغلو

 نور رخاوا تانک لطفا یبمعلق لوک دوالع هکللسنم و یتاربیرم

 ۰ یدنلیف هیجوت
 هلهحوو یرلیصع) ند هم اقاخ عرف نالوا | ورد هدنلحا وس هب وط

 ران ندنعب دل وا همس ر اا رونه یالیخر هد ةت تلا شلو ماتخ

 هد رفص رحا وا یدنوا نیس نسح لوا هانز ور هدرص ی رر لر

 || هد یرلیاو هرتسلس #4 یداردنوک هندیلاپ هل وط هلبا هص وصخ تی رومأ
 اوا هل ساشا یارسر TT موبلا دع) هدر هدا هدکعا تماوا

 ۰ یدلزاب یلاع ما هنکلیلاو هرتساس نوجما یرلیا
 رادژفد قیسا هدلاح یعیدلوا هداب ز یبهیلام هماضعم كل ود هداننا لوا

 توف هدلوالا عب ر طساوا یدنفا میهاربا مراص ییما هنا مض قباسو

 تادراوو اهنارک یایشا ۰ یدشش هندادما كنهن زخ یافلح هلغلوا

 نالوا نوفدم ضرالاتح هدنن ورد هطوا شاط زکلاب هقشب ندنساصح ال

 هلالا تیب نامه بولوا غلاب هبهیف ج وا شقلا یرلنولا هکیبسو لوکس

 ۰۰ یدلدیا میلسذ

 | ندعمر شارافیح نددتلار هرزوا قلئاللوق هدهلدابم سما درع نوتلا

 ردتک رحرب زن هم یرالنا هداما هشلار نیا *] رامدآ وللمو هدلاح یعیدل وا

 .تاضنا یاد لع ھل ی اح بولوا توف انشا رع یسیکب رلکب ریازج

 || تامعم نالوا مزال هنغاحوا رازجو رادصا یسیلاع نامرف هلفغل وا داعفاو

 هرج و داتععرب 4 یاد یلع هلع وا دراو هداعسرد هدانآ و
 ۱ قلن | ربمربم نانلوا

 ۲ | ندنفیدلوا لوغشم هلیسهلازا كنب راکب هرد كفت قفوا الاب هجورب یلاع باب و |

 ۰ یدمهلیوشود رببدت ولشاب رب هدنفح ریازج

 ره و رو نیا دا دنا و با ینا هدکشاتمقا
 ا كناشاب ىلع یلص راق قرص نه رج هلغل وا ندناحا هد لوصا

 | هدنرهش هنردا یعاجس نمرچ بونلوا عفر یترازو هرزوا تعا تماقا



 یماضف قیالو عقاو هدنلخاد یاس شعرم هدلاح یغیدلوا رداص یلاع 1
 یرامادعا ځد كرنا هلکعا بل یا كیدجا یردار و كەتا ینابعا || |

 لئاوا هن هاشاب ردنلف یسلاو شعیم هل اقا دچا یل دل
 بولوا هیشحو لئابق به قلخ كرلاروا هکوبلاح یدلردنوک راما هدمرح

 هک رغ قرەنلوا دع تیج یاضتقم هاج یمدآ نشود لیخد هدنن لرلثا .

 انشا ردنلق + ییدزامهلیقاب هب رظن مر نوفا ۱
 ثبشت قرهلوا ییمص دنسارجا لرماو یی هنفیدنلو هددافتعاو جد

 هساراو هنرزوا كنسيغتف ندبلعتم یهدیلاوح لواو ۰ یدرمهدا

 هنسهداح ساب هقدلو تصرفو نصح هداروا بوق هنغاط رواک ا ۰
 یلو 7 هدن راک دنا کشف تیعجحرب و ردنا ضرعت هلا یاشا بونا

 یهدنرا وح هدر وا طیص الماک یعاط روک هبلع ءان ۰ یدبآ ۷ 1 |

 كنازواالکو نکل ۰ یدزامهلوا لصاح تلطم هاسهلازا تل و 6
 ساب ها دعا كنلغ وا ىلع لوک ندی راک دست یس هفارغج لاوحا

 ۰ یدراردبا نظ ررب ویلک هلوصح یثیاسا و نما كنسهداح

 هدرمزا درج هدهسبا قو یدوهشم مرجرب كنانا رع یناعالا نبع رمزا 3

 هدلح رکید هلتهج یعیدنل وب ندنرالغ وا بتاک نالوا مکحمو ذفنتم ورندهنوآ |

 اشاب ورسخ اب رد نادوبق نالوا شمارغوا هربمزا هدنع یتموزل یسهماقا

 یعلنایعا شاب ربمزاو یدلدا رومأم .هتماقا هدوللدم انا رع هکشا اپآ
 یطصم هداز یلح نده رود "یلاومو ندنهوجو ربهزا هدمرګ رخا وا

 ۱ ۰ یدلرون هلاخا یاد ناب و
 نده رود یدنفا هللادبع هداز یراح نده رود "یلاوعو ندنفارشا باح

 یسیضاق هيف وص ح رح رامتعااب هدنسهاس كنهداز یرد قر هشالوط بوتود ۱

 تقولوا ۰ یدلدبا ین هناشک هدهرصو هلکشود رود هکوبلاح ۰ یدیشلوا |
 هبققح تایسا ندنفیدلوا هدنکح تدام قم اش هلو اغر هاب 6

 یریارقت كلانا نیطصم لح هلا لزع انا نسح یسانا یرصکج هداثنا و
 ۰ یدنل وا قد دنع اظ ر هرز وا ۱

 ماتخ یمهعلق هلو مئاو هدنهاکشاب ۱ ند هناقاخ عالف یهدنسلاب هن وط | 1
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 ها ربا یسهدو و راصح هرق ندنرلکب هرد یلوطاناو ندنهورک هبلغتم

 یمارحا كنمح هلغغلوا رادصا نواه طخ هدنتح یمادعا كنانا

 دسیا اغا ۱ حهاربا ۰ یدیشفوا هلاوح هباشاب هللارون یسیلاو راکدن وادخ

 وا تمقا مدیا دا رش دن یوراو ههاکرد لو شابک اع

 راعشا هنفرصتم یرافاصس رهشیکی و رهشربق یتیفیک اشاب هللارون ندنفیدنل و

 هدهاکرد لوا هلیعاسا رفن حوا یکیا موفرم هدماناوج یعيدلا هلا

 نوا هظفاسحم ا ید یرکسع لبلد ردق شقلا یللا قحنا بولوا
 تسبرس ےدق زا یماضف شاتکب یاحو هدکعا راذکو تشک هدنفارطا

 یتیدلوا هدنهلوا تراظن ندنفرط هیوق هنصوصخو روما طقف بولوا

 هدقدنلوا ضع هتداعسرد ندنفرط اشا هللاروت تیفیک یا ندتغل وا راعشا

 هتداعسرد كنعوطتم رس هلسادعا لرهلدزوک تصرف كموفم

 ۰ یدلزاب یلاع سا هنکلبلاو نامرف هدمرح لئاوا نوه ردن وک

 نکل رو زاب نامرف نوحما یمادعا كمدارب یلاع باب هک اب هفلتشب راق وش

 ۰ رویلب یتهدلوا طور هعاصس یفنفو یتفیدنلو هدلاحهنو هدهرن

 رووق هیلارق هل و هتشبا الکو نابطب ییسهبفارغج لاوحا كنتکلع
 ۱ ۰ راس

 نامرف امدقم هدننح یمادعا كکب هدد یلغوا ىلع لوک ندا بلغت هدساب

a بت 



 تا ا هلنف ا و نا تم
 یرلتقو هک وشود یر هش ندنا قا



 1 ناس ا دلع هدنل نوش یکیا ب ددلدا شلوا شو نوامه

 هروک هنتناور كندنفا قثافو هلیئیاکش كنسیچلیا زسنارف هلمجو يخنيدنلوا
 هن ر هلا ی هب هيهات وکو  لرع هدنلاوش یکیا یمرکب هلیئیاعس كناشاب رایط
 هن داعسرد هلا قالطاو وفع یدنفا تلاح هدعب ۰ یدلدا بصذ یدنفا بناح

 هدرا لوا ۰ یدلردنوک هدادغب نیزسکعا رو رعایا جوا ندشدوع

 هلصوم نکیشعا تدوع شو یا بویمهلوا قفوم هت رومآم یافا
 قافتا یاشاب نجرلادبع ینرصتم یعاصس ناباب هلبا هداز لیلطادبع هدک دلک

 هنر و مادعا ییاشاب ناهلس یسیلاو دادغب هلیس هناعا رانا كرهرپدتا

 قوم هنا بصح هدا E نددادسهب هلا بصذ یاغا لا دبع یاد

 ۰ یداک هداعسرد هدنرحا وا یسهنس شد رم قروه وا الا مو

 هبهینخ "هراشو رورسم هلبفلادنهک نوباسه باکر بویمع قوچو
 ۰ یدلوا رومآم
 هرباد هلتمج ییبدلوا رواب یعلاط هدنلاح لئاوا كنندنفا تلاح لصاا

 مع .یطالتخا هلا راولرانف هدلاح یتیدمهلا وترپ هدرب رب بوشالوط ه اش

 لاعشاو ۰ یدیا لئام هرلنا عبطلاب هلفلوا ببس هنسلوا رادهلعش كنلابقا
 هژتح یکیدلب کج هل هوس هلدبسرپ زج كن رانف هسیسد یکیدتا

 یسهب ر راب رهکب هله ۰ روننفاص ندراکزور نسارهو راباق ندنولد

 هن روعشو لقع یسلوا یرابرهش رارسا مرح كنسهعشپ هدنشح
 ۱ بوغچا هب هنسک و یدراباب یتلانفره نوجحما یلابفا یاه و ۰ یدارونفوط

 تب رها یسهب رم رکو ۰ یدردبا ادف هسلوا یدالوا هدروغواوب
 هد ر لهر شط اعاد هل ریبعت هرلعتم هیت هرز وا قعازاق تو نوا ونا

 وس قوجر هسدا ریبعت ون ۰ یدردیا لاعشا یهاشدان هلا تادحا هعف ورب

 عتسا

 ۰ یدبآ رول وا فلت هد ومم رلمدا هانکب رهن نینکلم هوح و و یارشاو

 نکل ردمزال كا هی رت هدنسهراد نوناقو عرش یبهبلغتم عقاولاف

 ۰. ردسک قفار قالیجریج هد ولو
 "تو روک یلو تااتحو لدع و فوك رظ) فطع هرلار و یدنفا نام

 رروت ییشیا نا ها رد سوک هعک ره هد و تالشکت و ز ایک

 یه

 ۱ رول و لو دعم رق ید نفت ضافا باععا قرهلوا هلو ا



 و تلاش نمد

 ا ی

 ھ هد اد وا ۰ ردلخغ وا كندنفا نیس ی رد ندناضف و سندا ۱

 ی

 ردقح هنل وا ه والو هنلبذ لدلح وب ربنل وا رادم هنحاضبا كنامدقمو نیت ۳

 هک رات ران و هلته یعیدل وا ا قع وف جرات رو لب نامزوا طوف ۱

 هرو دن راهب ونعم تابسانم و هدلاخ نارق ندنف دم هوا لباقیدارا هسهرص

 ۰ ردشلروک بسام قفوا نان لا هچر کنده شا

 یس راد كنیدفا فیرش قبسا مالسالا ج یدنفا تلاح هک هوش

ِ 
۴ 

 یردب ۰ شردا ت ربع هغم زاب بو وفوآ هو مدح رار هلا عاب هورک

 ذاا شعت قد رط هنعابا هبعسر یالع روهمکح لرصع لوا ید وا ی

 تدمر هدننافو كندنفا فرش ۰ یدشلوا لخاد هاتف قیرط نانلوا

 باکر یره را ندشاپ كنا هدعب بولاق تابا كندنفا :ّلاءاطع لغوا
 ۰ دغا تمدخ هایفاقام نادرهم بیدنفا هشار دم نالو ۲
 رکب وا یسلا و یلیا مور قررا ید ندنسهرباد كنا یتیم دن ابسا ضعب

 هداروا هددهسبا شقیک هرتسانم هرزوا كقا باسقنا هنسریاد اف یاس
 رپ لا ای هرباد اشا دجا ۳ رج وا تدم رب ند ندم وا ا ۱

 تدوعو تعزع هفرطاوا قرلوا ارك هان رانف روکا هدسعد و

 تک 4 یدنفا هدد بلاغ روپشم اش یش یسهناحم ولوم هطاغ هلا

 شمامروک سرد هلبلو و شماعا ماود همالقا ۰ ردشعا تاساناو ددرت

 یباتک و الما لوصا هلبا مادعسا ندنفیدلوا نیطفو کز تیاغ کا

 تذعو ناسللا قلطو ۰ یدراب وس د راعشا هطزوک بودا لیصح

 ییسودنک هلراتبح و ۰ یدا نارفالا داف هدنارضاحو تاور ناسلا

 هربخذ یدنفا یطص» حار هلتسانم و و ۰ یديشمردوس ه هدد بلا

 هدنراتاتک تمدخ كناغا دمع جاح یثاب باصق هدعب و كنا نکیا یرظان

 رابتخا یشاتک تمدخ كناغوا یکاملاق یناجیرت اب رد هرکص ندقدنل و

 تاکر الا هاب سوو و ۰ یدیشلاط هفوشو قوذ هلیعاط واراشف كرا زا

 هد یر وس تکی توا نیا دشر قطص ناک
 قوحو هرج وت یسهبر ٹال هحسا وخ هس ه دسع عود هرز وا نوه وا مارا

 ۰ یدیشلروی نیبعتو بصن یسیچلدا سراب هلیسهباب هبساحم شاب بوم
 باکر هن رب یدنفا نص زمک رک یا یکیاو یهکلکب هدنندوع ندسراب | "



 ۱ هلنهح و و بال ندل وصا لیدم یہ هنکجەدا تدارس ید هوامش

 . یدراردبا ناسا نفرط یدنفا تلاح ككرهدوک ینتربغ كراقاحوا یکسا

 یهناهاش تاذ هلتهج یعبدلوا تسرب هدعاق هدایز كب اغا رع صوصالا ىلع

 ندنوامش فرط هلغلوا مدار صاحو قداص طقف یدرافیص هدایز كب

 ره هلغلوا ناسالا یرجو بلقلا یوفو رروک تیاعرو تمرح هدایز كب

 ۰ ىدا ردب روب یتکیدید
 هعدق تام مشت قاطرب هدنوردناو یسیقیص كرایرهکب هدنورپب هناهاش تاذ
 سقیونعهر ییسودنک بولیقیص هدنتلا یسیقصاب هدام موسرو لوصاو

 هدب وريف یرادن و دق یهاو والثمواو بوروت یراب رهکب هلکهروک هدنجعا
 قراتروق ندقلناشیر یعیدلوا راحود ینتلود هلا لوصا دیدم و قلا سفن

 هجرکا ندشردشارا ییرزغا كناود یکیدلیا تینماو ندقمارا یتسهراج

 هدشګ وب هلا دننو دس ییوبق ره یدنفا تااح نکل ۰ ىدا زامروط وریک
 ثالایخ ةحم زاب یعیدنات وا ندنسهفرا هدر و ۰ یدزمر و نادیم هب هنسک

 | هسسدرر یتاوذ كاج هل هدا هدافاو ضرع هن وامه فرط هللا فشک ینتقیفح

 هرات رومأمو ماقم زانومهمو رردنوک هترومآمرب هدهرشط ایو هنرخا ای هلبا

 ندنسهرادا روما ماهم رالهاان هلوقمواو ۰ یدا رروک یرالها اب به

 هدنرومظ هضراع ر و راردبا تعجارم هبیدنفا تلاح اعاد قرهلوا زجاع

 یکیدلبا تلخ هلا هریف و یاب اطع هسا یدنفا تلاح بویه هلک ندنسهدهع

 9-۳۳ بیک هتل ود یدوجو ردا لکشم لح هلیس هطسا و یساسور یروکب

ASكن ساس هر یریهکب و ۰ یدا ربا اعا یسانعم قلوا اود هندرد  

 راشیامن قاط رب هرلنا هروک هشناحا هلغلوا یب ولحم كنا به یراذفتتم

 هلوصح یتمارم هدنوریب و نوردنا هللا دیدم یتنطتس فرط كرمریدتا
 هسسد ولردو یتیدادتماو ماود كن رع هکلب و كنلابقاو ۰ یدرروتک

 لا اعادو ردوک توغ یرهکی ندنکیدلب طونم هنسود كن رلبالوط

 هتشبرب د هنوبامش فرطو ۰ ىدا ردا هظفاح یتغاحوا یرهکی ندنتلا

 ۰ یدروناللوف نال
 یاقو ندنفیدلوا دنتسم هساساو به همه علاق و قح هنلوا ناب هدرز

 ۰ ردنلغلوا رطاخرد هحورمشم تامدقم نکیا رونلوا هعلاطم هروک ذم

 چ ندنرک اذن ې



 ثلاث ناخ معلس ناطلس هدنکلهداریش یرتربضح نان نا در

 دلا ندا نامز ینیدلوا تبحاصم نیشذ یف هدکل ر هل اتریطح

 هینطلس تخ هد وتبج ندسنق یک نیهاشو شمهللب ىلعا كب یرلسرد"

 ی لازا تنسبایتشا یرصکی هلضوصخو هل یک ی

 تلاح یرس و هدنخم رات یدب یهرکب زوبکیا كی ۰ ییا شلبا مصت
 ها یدنفا تلاح .۰ یدراموا تمدخ هناصلاخ ندنآ بوجنآ هب یدنفا

 تد هلا طارفا هداعلاقوف هدننتع ییدات كەلم ید :سشط

 نارها و هاا هد نما یس ررر کب دلا شید وا
 هاشدا هلا راهسيسد ولردوقرهلو هنا و رذعر نوکره بوتوط لو 7

 ۱ یدرووشود هنارخأت ین یرصکب قردووابودادلا یار
 ر قجهباراب هشیا هلا لوصا دیدح هجهلعتل ود ارظن 4 هنامز تا ا

 رادحس ندنلاحر نوامه نوردنا هلفل و ندلاح ةمزال كعا كرادت رکسع

 یرهکی هل عج یرلتداعمو لوصا یکسا یرایضمب یک كم یلع یراب رهش
 شاب هدراهسیا قفاوم هب هناهاش یأر هدنرما یسافلاو عفر كنغاجوا

 هن وبامهنوردنا ید یرایطعب یک اغایلع یثاب ررب و اغارع دبس رادفوج
 زوج راصا ییلیدن و ریخت كن هء دق موسرو لوصا نالوا ارج الا یره

 سس

 "نوردنا هدر دقت یتددنل وا ارحا تالدبت هلی ر 0 فنص و هن راک دعا

heal er ER” ۳ 
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 !JOOOO الا( سس سس بد EE. Da رم )رم a ےک ا 1

 26 8 کک سس و 1 ده

 قاقح هفلخ هاشیلاع هاشدان دوا زوم فوج هیح بانج

 هدر نیم ريحا نا رحلا مداح نرحبلاو ن ربلا ال ام هاتتک |

 3 لات ناخ دمحلادبع و یزاغلا ناطاساا یناعع هبط لال س

 ۱ هرم یزابلا ناظاسا ن ناخ دص ادب یزاتلا ناطاسا ن

 | ا ىلا هتطاس هللا مادا ناخ دیمحلادبع یزانلا ناطاساا ن یلدع

  رصع نالوا راصعا فلاوس طوع كاب رلارضح زعدنفا نارو دلا

 ید رع یداح دلح و شا کا دلج هدنرانوامه ۳

 | یدلوا مان هلا نواه را یاب من یس همانرسو مانخ دح ٌهدسر
* 

 | یداو یاضا فرشو ناش هلوجو وب هد هسا رت ار زسرک د هدنناذ

 ا لعومانالا رخ ىلع یصت نا تالئس ماتخلانسح ل مولا ادم

 دعملاو ىدا تناو كم د كا ماركلا هر احیصاو
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 نوامه طخ ًاباطخ هباشاب ل

1 

 یم ا یا د مور
E2  

 نوایگ طخ راده وادی كناشاب حلاص

(( 
)۳( 

 یرب رفت كنيک او قاب راد هنعق وم صالق

 هبعاس دا ةر الو

r) 
 یلاع نانا

4 
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 هال هنسهبفخ تعج لوباتسا ندنفرط یموع رظان

 ومو
)1۷( 

 توتکم هنس هب راض تک رش ءوت ندنف رط سف ل

)۱۸( 
 یسهماننالعا كنيتنالسا یردناسکلع

)14( 
 یو۴ بوتکم ندنفرط قی رطپ مور لوبناتسا

 (ڪ)
 یب وتکم كنناجرت هناسرت

(۲۱( 
 ی وتکب ه وتناسفا كنه وص شام

(۲۲) 

 یدتس .كشولیم راد.دقاغنا هلا ینالسا یر

(rr) 
 یسەرک دب تلک تلر ا

 )۳٤)
 ب ا هشىواىم ندشالسا ی دان

(۲۰) 
 تاعلعت هراناتف هدهبناب ندیموع رظان

)۳( 
 ی ونکم ه یموع رظان كن رده هلخاد نادغب

۳( 
 توتکم هب وتاسقا ندب رابموق تاقتسا

)۲۸( 
 یس همان زوروفآ كنم رطب مور

(۳۹( 
 یلاع نامرف هرایدنفا سرو كب ادضنک

)۵( 
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 هال ییدر و ه ول هبیسور كنهوهرب

 یلاص نامرف هنب رکسعیضاق یلبا مور
 ورم و
4( 

 فد رش صا هنشما هلاڪ رض

(۰) 
 یس همدم كن رات هداز یاس

)0 
 ۱۲۳۰ هس توس متعاز

)۳( 
 زا ره ها ER تاز

)0( 
 A درو هر ا هدشب اغا ىلع یشاب رب رب هلا یدنفا تلاح

)4( 
 ا هل وام نانل وا ظن هدننل یساضعا اب ربا

۱۰ 
 یهدعونصم تفل كناب را

)۱۱( 
 یسهلاسر گنابرسید واق

)1( 
 دنس هدنفح ینییعت یعوجع رظان هبایرتا

(1) 

(۱٤) 
 بوتکم هبیموعع رظان ندنفرط ولپ وغب ابا

(۱۰) 
 دال راد هننانبشت ارا

۱3) 



 ۱ س u 0 كند راج یا ضعب

 یظفاح زاغو و یاکرح ءوس هدزاغوب كن و ات ود و 4 رب

 یرلترازو كاخا دم هرف هلا اغا لیهاعسا

 قارتحا كنویلا مان هبروصت
Nشدت وا هراشتسا سلجم دفع هد هناسرت  

 قاراشا کیننلاژ مش 7
 قارحا هدنراوج ماسیس كننافس شب

 ینیدلوا یظفاخ زفاس كناشاب دیحو و هروم مباقو ضعب ۱

 ناتسبع عیاقو . ۲
 ید وع كن وامه قا ود / ۱ ۱

 7 و قالقا و ۱

 ست كناداعو موسر صعب و وعد قاغا اک كمالسالها ۳ ۱

 ۰ "یتافو كن دنفآ لیلخ ی وز و ادعا كما اس ز

 یب رخت كقلاوبا
 ادعا كرلهداز یلئلدهم 7

 یتیرومأم هنناج یلیا مور كناشاپ دیشر
 نویلیات تاق و

 هبحراخ لاوحا ۱

 اب ۹ دعا هیسور |

 ٤ قاروا روص نالوا هوالع و لیک هداج و 3

MM 
 ۳ ىلا نامرب 1 هن_سضاق وب اسا

 ا
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Yoo 

 a كننا جت نواس

 ینایصع كنساامر هروم

 ا هووپ
 ّ ییارس هن رفا هناب و هلاحرت كاالتخا

 كن فسا وه اینا اشم اچ هیرک یسااو هرم
 یار تمدخ ضصعب

 یتیارس هنب رلفرط كينالسو رهشیکی كلالتخا
 اب و و یراوتاو ه و یاب کاشت مار
 یتیدودسم كن 4 رګ قرطو یتیارس هریازج ضعب كالالتخا
 هرب اح هلیسبلا و مصم

 لااا باور رخ عام
 یرومظ نابصع هددن رک

 تیا لاوحا

 یکارواتسا و یدورو هنداعسرد كناشاب ىلع یلردن ددج ردص

 یددلوا یاجرت نوامه ناود ٹاک

 یرطادعا كرادیل وب ورم ضعب هلی رطب مور
 یغیدنلوا داشک یسهطوا هجرت هدیلاع باب

 ینیدلوا توعد هقافتا كمالسا لها
 یر وارازف المان دوت رد اینا
 تاارجاو تاج وت ضعب یدو تراددض لدس

 ادعا كناشاب ىلع یلردن و یرادص كناشاب خاص

 . هراس عیافوو هیصحصت ضاضاو هيف رع تسایس
 و . هب رم لاوحا

 7 E جارخا هندن اج 3 ۳ كوا یاغود

 ساحو یتاراسخ كنرناصروف نانو
 یاکحا كعقاوم

 دادا اف لا افشا بمال ربصم

 | ضعب و یدقع تروشم
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 تاراما نالوا امور هوا راد هنتژف مور

 یاروصت كناب رتا
 قاش كسموع اب

 یمادعا و ےس كنسهدو و قالفا

 كندنفا بناحو ینيدلوا یسهدو و قالفا تکی تلرکیسا

 یبف كنناجر نوامناودو یتیر وما لی وصن لادا ندتسار

 یلالتخا تفك كقالفا

 نادغب رد نایصع روهظ
 یسهنداح صاف

 یرارارف كنساب رفقا یمهدو و نادغب

 یت نع هبهروم كنتنالسبا یزتعد
 یکیدشود هنلا ایقشا كنهب راک ننافس ضعب

 نالک هعوقفوو تایسح یهدلونناتسا هن رزوا یتاعوقو نادغب
 ماد رسا و تار

 یرهلداحت كنیدنفا تلاح هلا ماسالا

 هبطاشحا تاکرادت صعب

 یکیدتا زوروفآ ییابقشا كنشرطپ مور
 هدننعع طابتحاو تاهبحوت ضعب رکیدو تشو ترادص لدن

 تاعوقو رکیدو تادیقت ضب
 ییدل ردژلحالس تنسلاها لوا

 یتئدلوا یرکسعمس نادغب كناشاب تسو لفوق .

 یرب رحمت رکسع ندرلب روک نوجما یفرط نادغب و قالفا
 | رکیدو لص كندنفا بناح و تاکرادت ضعب نوجا یعقوم شدن

 تاهیجوت ضعب
 شداق هنرزوا یرایکرحموم كناشک رم شعب

 ۱ ۱ تاب نوعا قافتا كمالسا لها
 ۱ ءوس هدنحا زاغ و هلی رصکی و یاکرحءوس رب روک یهدلیاربا

 یرلتکرح
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 یسهرجاشمو هلداحم كراب ركب هلرنربحر
 ی رادص كناشاب یلعدیس هلیلزع تكناشاب شد ورد

 نواه تدالوو تاج وت ضعب رکیدو

 تادمجوت صمب و یتیر ومام هنسهلاکم هیسور تکیدماح

 ییدأت كراسهرا ندیا ولغ هن . رزواقد رطد و

 ینیدنلوا عبط كن دلج یحرب كنهداز ناش هس

 بلحو رکب رابد لاوحا

 هب رصم عیاقو
 یتشیاقو
 یلاوحا صعب كناشا ىلع یلنلد هنت

 یعیدلوا ولنامرف كناشاب ىلع ىلنلد هم

 ۱۲۳۳۰ هتس عیاقو

 یرومظكنم راهراما لالتخا هدنرا وجو هرومو یسهرصاحت كن هبناب
 هن ر ز وا یتافو كناشاباباب و یکلرکسعرس هبناب كناشاب دیشروخ

 یعوفو تاهبجو ضعب
 یروهظ كن رلهراما لالتخا هد روم

 یروبظرالاح زموغ وا هدنسودرا هباب

 تایفو ضعب
 هقرفت
 هلل ستم تامدتم نالوا ج یینایصع كرامور

 یلکشت كنساب رتا مور
 یتیدنلوا ذاا زکر كللوبناتسا نوجا اب رتا

 یفیدلوا یموع رظان هاب را كنشالسا یردناسکلع

 یناکرحو راوطا ضعب كندنفا تلاح
 یصیصح هنادناخ ترد كلرلقل هدو وو ینامجوت قلهدو ووناجرت

 ی راتب رومآم بیس ثلکب تلرکسا هلکیدماح هنسهلاکم هیسور

 یناثبشت ضب هنب رزوا یسلوا ولنامرف كنیلنلد هب
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 یادم كنهدازیکم هلیلزع كن دنفا نیدیاعلان ز

 تاموقو ضءب و تاهحوت

 ییفن كرلکیلوتاق
 یلیدب و لزع كناشاب نادوبف

 تاهجوو تاعوقو ضعب
 رکیدو نوامه تدالوو سفن كنابک ضعب و قالطا كلرابفنم ضف

 یعوقورلش رح هرزوا ترک و ثداوح صعب
 یش كتاوذ صعإ و یادعا لزاعلس روش ۱

 یرارف كنسهد و و قالفا

 ۱۲۳۳6 هنس معیاقو

 یمارحا هنشترف هدرصمو یمادعا كن راغفر هلا دوعسن هللادبع

 زاجو نع عیاقو
 یافو كندنفا فنصمو یبفن كندنفا نمایلدو ماش عیاقو ضعب

 شعرمو هفروا میاقو ضعب و

 رکب رادو ناوعیاقو
 یتش عباقو
 لواتسا علاقو

 رکید ا1د كاا نادوبقو تاشاشتغا صعب هدنسهرا رکسع

 تالدبت ضعب
 نوامش تدالوو تحسم كندنفا لیلخ هلملرع كنهداز یکم

 یعوقو تاهبحوت صعب هدنسانا یمادعاو لزع كکب نجرادبع

 یرلمادعا كن رالغوا زود

 ۱۲۳۳۵۹ هنس عیقو ۱

 ۱ یکلسب ون هعف و كنهداز یناشو هک تامجوت صعب

 43 رفتم
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 دم دوم

 یلاوحا لاجا كشدنفا تلاح

 ۱۳۳۲ هنس عیاقو

 هراس عیقوو ییدأت كن هبلغتم صعد

 یتافلحم یدنفا مراص

 هک كناشاب ىلع هنر هلیتافو كنس راکد رازح

 تاجو صعب

 یتاغلأت ضعب كنهداز یاش

 دنا تب هن رب هلیلزع كنیدنفا دوعسمو یتافو كناطلس هدلاو

 یعیدلوا اطا رس

 نویامش تدالوو نوبامش لقن هنارس وبق بوط
 یاب قرش دات رابحو یار < بانر كن هلعتم صعب

 یکلرکسعرس

 یسهعف و یلغوا ی.زوط

 زاج و رمصم عیاقو
 قارع تاعوفو

 كاا دواد هن ر و یمادعاو لزع كناشاب لس یسالاو دادغب

 هراس عیاقوو یبصن

 ۱۳۳۳ هنس میاقو

 ۱ ایست قداس هد 2 نایلسویلاوحا ضعب كنار دودح
/ 

 یصنو لزع كتسلاو لص وم

 . ىلزع كناغا راس وینافو هر ادفوحس شاپ
 یرادص ا ورد هلیلرع e فور





 ن دتشدل وا هعدق تداعر هل و هدنرغ رادو ۰ هل وا حفر ید

 اشد هدانا راح یسر و هلتفاضا هنسقن هدندورو سولسنوقرب

 هلینیع ځد هلبا یعباوتو كنلف ولریازج ًاعبار ۰ ها زواحت یتساریلزیلکنا
 هب راحم هلا یرلتلود اب وروا كنغاحوا ربازج 7 هلوا حص هرزوا لاونمو

 رلنلوا راتفرک هنب راد ندنقلخ كرانا هکر دقوش بولوا یاب یناتصتسا كنا
 ۰ هنلوا هلماعم هرزوا قلوا یریسا برح بویلوا هلوک

0 

 4 همان هلواقم نالیاب هدننیب یلارپما كنلف ینعب یزاب یپپ هلبا ولربازج

 | ندهیناقاخ ٌهمکصتسم كلام هلب رلبانجوسان جیارود سنرب یلارق ( زابیب )

 هنس ( ۱۸۱5 ) هدننب یرلتضح اشاب رع یسکب رلکب یغاحوا ریازج
 هلءنطاسو یی رب لاربما ینوک یحنزکس یمرکی كننسوتسغا یسهدالبم

 هلا لود زاب یو الوا هرزوا یعیدلوا ربک رارق قرهنلوا بیست هلاکلاب ۱

 هدننایم یتیعرو عباوتو یتموکح لخاد كنيفرطو هدننب یغاجوا ریازج
 هنس یدب یللا زویدب كي امدقم بولوا قلتسودو حالصو حص ايدام
 بونلوا دقع هدنرانب هدنس ه رحه هنسر شع زو كب عی هدنسهبدالبم

 ویسشا یدوبقو طورش عیج كنهطاصم نالپ روک نیصسم نالا یلا

 راهنلوا اشنا و دید مهلصا ىلع قرهلوا یع رم فرح فرح ید هد هداصم

 كنفرط یتحو یراهنفس راس رکو كنج كرك كراتموکح یکيا و و

 نامه هرکص ندنوب بويعا ترضم هنوکرب هش رارب رب ید یرایک ایامر
 ۰ رلهدبا یسهلماعم قلتسودو تیامر

 بقعرد ندنفرط یزاب یی نوجا ه وت یراګ روما هدربازج ات
 هنلوا هللاصم یک یسولسنوف هزکنا کا تولوا دماقا سولسنوقرب
 نیا یارجا یرلننآ مهو یسهعنو یسودنک هدننورد یغانوف كموقمو
 هیغلوا تعناع ندنفرط هنسک هنن راغا

 ۱۲۳۱ هنس یف رازطا ةسورح یف ررح



۱ 

 یرلترضح یلاعت زع ر یدلوا یزجام مولعم یلأام یربهبه هرک ذن وبشا

 حاقرب الک ولایب شياو نوسروب ناسحا رارع زفکوت هزعدنفا ولتک وش
 رارقرب قرهبمهنلوا عطق اوج هدنشال روم هدهسدنلوا رک ذن را هتفه

 بلج یی رالوقو مظعا ردص قرەل قار هىا تیفیک بویلر و یعطق
 ندنمرلاغا رقاحوا ردت نانلوا لاحرد بولبق لوح هزصریدنو یا رو

 هداف ال ایدل هن راودنک تشک و بلح هیزحام هناح ناطباض رفت نوار

 الک و نوک یک راب نوسلرپ و رخ هنفرط یچلا نامه نوسلوا كعده

 باوج یرلکجهر و ریدید نوسنلو هداروا ید روغسو عج هسلح
 هد هسلا تشکر روطسم هدنسهمان فیلکت یبعات نام هروک ذم لح

 هدنن باس كغاوا هرق یک نوک و هدنس هاونک و خ بام
 یلوط ااو یلیا مور هکحردوب زع زاباوج .كجهرب و هنفرط روفسم مزب
 را هعلق یرهکت کیو تام و تنا هزم راهعلق دوح وم هدنراراصح

 كنب رهن لماع نوک انوک راسو توت هتروص یاد کک
 هروفسم یرلتبه یلهشهدم ماطر و یراهعدخو هلیح یکجهدبا ارجا
 تعرس كنسهمزال باوج هدقدلشالک | لام ركح لب وس هدلاومو
 هدارا و ما هدناب قلروم یراتلود مولعم یعحهنلوا راسنجا هن رب رڪ

 هویت تا مدنفا ولتل ود

۰ 
 ¥ رازح هدنسکنا ف كنسوتسعا یسهبدالبم هنس ۴ ٩

 ډ همان هلواتم نالبیب هدننب یلاربما یکتا هلبغاحوا ۴

 هطرشوب بویلاللوف هلوک ندرلولاب وروا دعب اي هدنغاحوا رنازج الوا
 نام یرالیبس كن راریسا اب وروا هلم اب نالوا دوجوم هدربازج نالا ینبم

 هدرالح مان نارواو ینور اناث ۰ هنلوا هیلخت ربخأت الب ندنفرط قاحوا

 ررض نالو ع وقو هرزوا دوهعم هجو هنسهعت هراس لودو ریلکتا

 قرهلوا یلدب ارسا همنمکح هقباس "هلواقم هرزوا قلوا هدنسهلاقم ردک و

 لار كيبشقملا زویچوا ع ومحلا ثیحنم نالوا كسجهلب ری و هب ولریازچ
 یسهچفا هده سولسنوف هرکص ندنو الا ۰ هنلوا اماو عفر یطرش |



 هجورب هدهنراترضح یماخا یر هدر هد هسرونلوا دقت زکه مانفارتعا
 رب كلا راشم یاغا هد هسنلوا عدقت هلزک دب ودنک زک همانفازتعارپ لیصفت

 دزن یزوسو نامه هلغلوا شعاهدافا هروغسوید رونلوا لئان هدهنتاقتلا

 لروکذم ةنفس هکردلا احر هیدنفا باتکلا سرو لوبق هدزوفس

 هما رک | دح ربغنم هج یچلا هدر ٌشادلوب نالک هلسعلراب راب هنسهطاحا

 ۱ ی نوا ترام د اا اا رولوأ کمنفاسم
 زارنحا اعاد ندرلنو زالوا مارکآ هرکسعو هکرایدروب هدنراهمزال باوج

 هیلعتلود هلتروصو ردمارکا كوي هرلنا كم بویمارغوا هنب راتمسو

 هدههیلا راشم یاغاو شعا لصاح نوار یرصکی طالما رک اسعو
 مدلیا هداعا کس هنن مدشا لوبق هدهسا شعا مدش هبدهرب هجرغا

 ندراتلاح قحه وقف وط دیرهکی لی وش ىکا زکمارک | هراز كنس

 هدناب قلروی یرلیعلا یلو مولعم تیفیک ردربثک مارک زکبانتجا

 هک هرک ذن هبیدنفا تلاح نداغا ىلع

 یراهینس ریدنو یأر ندهغدغد ییهیلعتلود ییالوط نده راحت ةنیفس

 | شلر دسک یسهقراو یکوا هلتروصوب جد كداسف راسو شلراتروق هلهحو
 رعو یراشماراو تحار نوکبوک كزقلود هاب و ندنوب یلاعت هللاءاشناو
 . || زت هدنرکشت من زکغیدلوا لقتسم ببسو یداب هنب رلنوزفا كنب راتکوش
 3 ۱ یاعد بویلوا ناکما لباق یرمبعتو فی رعت كمبدلوا هرزوا ریصقن و

 . || هرکذت وبشا هلغلوا راکشا یکن وک یغج هیفل وا روصق هدنرل هینس ٌهضورفم

 هدبابلوا یدنلبف یرلتلود هاکشبب عقرت یزجاع هصوصح

 ¥ هرک دن هبیدنفا تلاح ندافا ىلع

 || ضع نوچ سەل باب نا هن زاغوب هینتسا هب هیلعتلود ندنفرط یلارق وقسم
 . || بودبا راکفا رانوک هصلبخ هناهاش تاذ نوجا كنو و شغلوا راعشاو

 بانج هرکرب هدهسیا*هدقلزاب باوج هروک ذم ضع هلئروص لهسارپ
 ندنساضتفا یهاشدا ترضح ٌهبنس هدارا یشلوا راعشا هنرالاو

 یل روب راعشا هبیزجام یوس فارطالاب هلی هعلاطم كسفیک هلغلوا

 هدابلوا ردانقم

 سی سم

 اِ
 تاو
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 هدبابل وا یدنلبق ےقرت یراهناردپ "هرکذت وبشا

_ 
 ت

 هلتهج یغیدلوا شنا لصاح عالطا کوب جد هناهاش تاذو شلوب عوقو

 هلغلوا شقلوا هو صا ناکی ناکی هرموفم یکودبا شارو یهاشداب

 هک هرکدن هبیدنفا تلاح نداغا یلع ررر

 ددعرب ندنسهعن هینجا لود هدنهاکشس ینوام یارسلحاس شاطکشب ۱

 روکذم هنس هنوک راسو قلاچ كاج هدنسارجا یراسساو شلروع هنیفس
 یهاشداب ترضح بانج هلرامرغاچو بوریغاب كن رهشاط هدشورد

 لروکذم نفس هلغلوا راکرد ځد یعجهیمهلواو بویلوا یلاخ ندري

 یلامت هّلاءاشناو شفلف لوح هنرلالاو یأر یسلردتا تکرح مدقا مدقرب
 هدننأب یل روب رادتا هم رب رحم تعرس تست رو تاوح

 دڳ باوج ندنفرط یدنفا تلاح #۶

 هن رلودنک ضعب تویلروع هبیتجا ةنفس ددعرپ هدنهاکشپ نوا یاب

 ندرت یرات مصح مه دنفا زم شدا قرەلوا هدعا ارحا یب رسا راد

 هنر هناردب یأر یسلربدتا تکرح مدقا مدقرب روک ذم هنس بوبلوا یلاخ

 مولعم ىلأم یربهیلع هصوصخم "هرکذ هعطقرب فوفلم قرهلروس لوح

 سار هنفرط یسیجا بولوا ندنراجت یلوقسم روم ٌهنیفس قرهلوا یصلخم
 شلریدلب هرکذتاب لردبا لاقم طسب یتیفک ندنفرط یدنفا بناح باتکلا
 تفو را ما تولیشالک | ندساح روک ذم یحا یسارحا باح ا هد هسا

 تامولعمیساغا یرصکب هرانانلوب ندنراهدرکرس قاحوا هرف هلءهح یعحولوا

 : هغلمالسو یاولح هلب | یھبلبل ینوک هعج وشا ردنا ملعت یرییادن ضعبو

 یو رم ةنيفس هرزوا روک ذم ملعت قرهلوا ندرلتعاج و هتس وا رومام

 یک یشیورد یولوم قرلوا بکار هّساق هداب هتفح ررب هلنروص هطاحا

 ندنرلکح هيه هر وک هراحرب بو الک !یرا هشاط هلادوبق ین رافدل وا هدقعش ال وط

 عالطا دف ڪڪ ول یجلاو رارق هرارف بوغار یلاخ یرو نم ةنفس

 رول ردا کارت لادنص یللا قرف یروکذم هنيفس لاحرد شعا لصاح
 بناح جد یچل او بولیراقج هر شط ندرامو ندنشیدفوا ځد اوه فا

 مدقن قرهلوا همانفارنعا و هضیرعرپ هب هناهاش یانکاخ بولک هنفرط یدنفا

 ها ی بودا سا هد روک ا هلا یوم "یدنفا یعیدنلوا

(e) 
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 یاپک اخ لاحرد بولوا یرک اچ مولعم یرلهنسح راعشا حاضیا هجورپ
 ندنرازربص یلاحر نوردنا هدقدلوا یرلنوبامه مولعم یلأمو دقت هب هناهاش

 قرهلوا ندنرایرادنابج یامآ دج دنس رادقوجرسو هوهف رسو رادحنس

 ٣ لراموف رم یشاب یرچکی یصوصخ تایفرص هل رارق سلجم ر قوباجراچ
 3 بودا حح روکذم سلحت یرانارکاذم یرلکدتا نوکحت هرزوا یراکفا

 . ]| ولتلود هينس "داراب نوا قفلوا فرص ندنرهناهاث هنیزخ فرصم
 ا یکهصح قرلوا مم یسهروک ذم ؟هدارا هن رتضح اشاب ىلع لمع

 ۰ هداراو ما هدقدلروب یرابلام مولعم تیقیک و لاسرا هلیرالوق

 % هیدنفا تلاح نداغا ىلع %

 ابو بولوا شلاق یثیا یاایوب بولوا ریذپماتخ ینویامه یارس وپقبوط
 || نوهسملنایو لروکذم یارس هلتهج یربفدنلوب ندنهورک یرهکی یفانصا
 ۲ ]| دعوقو عار هصلبخ هدنابم یرلتعاج زکس شم هلیتعاج زکس قرف
 . || یهاشداب بانج هدقدلرویپ نوبامهععم لصاو تیفیک ندنرافدلوا شمروتک
 1 3 زوسر هن رافرط هسیا ررولوا هدانتعاو تفد نمرالوق یرچکب "یشورره

 || ةظحالم یرلکا داسف متر كرد نب نس بویلوا یشیا ایوب قحا رمد
 . || یدلزسرب بولیو هجربارپ یز وامه یارس نیتعاج بولبروی هناهاش
 ۱ 3 نامه ردیرامولعم انعر زمغج هلوا شفچوک هننرفرط هرکص رانوسمروتک

 3 هر اح هز وک هاب رلترضح یساغا یرهکی هدقدل روی یراتلود مولعم تیفیک

 ِ هدناب یسلروس ما ناکی ناکی هنفرط رموقم یتیفیک قرەروب

 ډک باوج هاغا ىلع ندنفرط یدنفا تلاح #۶

 بولیروب ارساو ثعب یرلتلود "هرکذت راد هنتیفیک یجایوب نوک یکنود
 ]| هراخم هلبرلوق یماغا یرصکب لاحرد هدقدلوا یرک اج راذک هعلاطم یلام

 0 ینانصا یایو هلرنهج یسعا برقن یتفو یسءایوب كنتوا یارس بونلوا
 عازن هدنرهنایم لروکذم فانصا ندلجا یراقدنلوب ندنهورک یرهکی

 8 ٭ موفو #
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 هروک ذم تیفیک هقشب ندنفج هیلق یس هاف هن وک رب چه كنب را هناردپ

 هدلاح یعددنلبق لوح هنن رافرط هنسک ضرالا نم لهجا غاط ر هل و

 را ما HH كنیفرط رولوا شماملاق شرب هد هرصوب ه دکن راصلخ

 ۰ مدنفا ردیلکد تقو

 ¥ هب یدنفا تلاح ندافا ىلع ۷۴

 هناهاش ةنيع راکفا یرتالدبت كنم هلترادص رنوک جافر و
 لر رادزرفد هروک دم ترادص طعف و ندنشدل وا یصلحم مھ یتیدلوا

 هب یدنفا الم صمام هداز یدنفا یکم هروکحذم نخدمو یدنفا فور

 میلس هن رایفّور فرط ثداوحرپ قجردف وب هل لوا معصم ی رتاهیج وت
 ۰ هداراومایئاب ردشفلفراسنجا هیتر هصوصخحم *هرک ذناب هلب رالوف یدنفا

 ٭ ۳۱ هنس یف هناا یلع ندیدنفا تلاح #

 یرانرادنا مج ترضح تلظ راکفا ورندهنوآ یراترمطح نمدنفا ولنکو ش

 یرلمروب اشثاو ان ادد یتنوامش یارس وبق بوط هرکو هرزوا یعیدلوا

 بویعد یش رپ هسیک هصوصخ وب طف بول وا مولس ه هلجج
 هطوا بیبح ندنراهد رکر س یرھکی هدهسرا مولعم انعر یراکجههعدو

 بیج ینایفرص كروکذم یارس هدنراقالشق شاب یرچکی راسو یشاب
 یغیدنلوا هرشک رک دن نوحا یرلاروش یمندلاملا تس هسخو یم دنوامش

 هنراعشا اعیرمس هنن راهیتس یایک اخ فارطالاب یترفیک هلغغل وا الا یربخ
 راکرد یراتلود تمه هن رایست تعرس جد كنس همزال باوجو راستجا

 ۰ هدناب قلروب

 هک باوج هیدنفا تلاح ندنفرط انا ىلع

 ندنراروما هدنرقالشف شاب یرصکی نوعسلروب اشناو ان كنوبامه یارس
ea... سس 



 ۲ لرد هنسهطوا تالق بروتک توروس ه ورو س هنسویف افا

 | بود دلوا نس ببس دن وا ل كت هتساوا رفن قلا كر هل ردتا

 شلریدلبی تیفیک هبیلاع باب لاحرد ندنرلقدلوا ردنقم هاوجرب هبلا راشم
 *هدعاسم هنلرع بوردنوک هضع لاحرد اشا دشروخ مظعا ردص و

 راموق رم هتسوا كملاراشم هروک همهنازجام نظ بویلروس نازرا هناهاش

 یکجا روهظ هناهاش توادعو صغب نوت نوت هغاحوا هکلبلکد هنناح

 هنسا ردسک یوا قواحراج هسیا لاحهره مدنفا رولشالکاآ ید

 ۰ هدنباب قلروی راکردیرالود تربغویعس هنساتروق ید ندهظع داسفو

 ٭ باوج هانا ىلع ندیدنفا تلاح

 نظو یتبفیک كن هلمام نالک هعوقو هدنرفح یدنفا دج سانا یرصکی

 راکناختا بویلوا صالخ ندنراشکرس یرهتسوا یرصکی هرزوا یرابلام
 ی هدنرلف رش عماح ناخ ناهیلس ناطلس بودبا تافو هلرب دصق هنلاج

 نهدنفا رته شذا یراتضح سدقتو یلاعت زعر تولوا نفد هن اتسرق

 هتسوا نیسحوب مدنفا من نیما نوسرویپ ناسحا رع زفگوت هنراترضح
 ترض رادیو هدکعا لیضعت یغلاغا رطقرب هدناب و ثیبخ یرلکدید

 هدر دل وا هدکعا تنسک تند وبع ږغ رحهح هب یدنفا كن ىلع ی راب رهش

 هسردبا لیصحت ییهرصو عقاولاف موقر مدنفا ناما رولیشالکا

 قوچو رکید ریحنا هنلمت كنغاجوا یغیدلوا منت هلبتعن ههبشالو كشال

 اک ص ورا توف ارن و ولوا لفت تم جد هغلااف

 ا ا و ندالک نو زاشخوا یوهرص و
 نانلوب هدنقب رط سومأح ماطرب نیعم هنسودنک نوکیوکو تأرج هنفالتا
 راس مد اص ند رب رګ لیصفت مروب روک هدکعا عج ند را هتسوا

 یراعدق نوناق ردق هناوب كروب نم غاحوا ندنرلتکرح ءوس كہلا راشم

 هبهدیدج لوصارب ندنکیدنروک قبتع نوکیوک یراقیک بولک هرزوا

 یی ام یرا هناردپ رب رحت رولیشالکا یلج ندراشم جام یسفلیق لی وعن
 ترضح رادعلس هرزوا هناهاش حازم هدقدلروب یرل هئس م ولعم

 ۰ رولي یرایفوطع بانج یتتک رح هدص وصخ هلوقموب كنم رادناهج
 رببدنو یأر ورڼد هوا یاد هروک دم صوصخ یراصاحتو هدلاح یکیدنلب و

 ۱ ٭ هارد #
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 یا هسرولکهن هل رطاخ هرزوا یقیرط لینا ناه بویعادا راکفا فرص ||
 هدقدلوا قفاوم هن رلاتع بوتلوا دا اض ید سوصق سا

 یر وک ذم صوصخ ندیهاشداب بانج ځد هدنوابف باکرو و لوبق

 تروص دوخاب و هماح لیدبت هن باکرادعب هدقدالک | حارتسالا یدل

 ۰ هدناب قلروب یرتلود مولعم یرلقج هلوا هرزوا تسبالم هلرخا

 چ هرکذت رکید

 ولتکوش بونلوا ساجر هج هل راترضح اشاب دبشروخ مظعا ردص
 نددحروا مدفا مدقر كنسهشاط یرصکب ورتد هنوا كن راترضح نمدنفا

 رارصاخد هنرللوقو یغیدلوا ند رادجات ترضح تیلظ راکفا یسّقلاق

 یل روک ندنرارک اچ یسهعفان "هرم كن هبلک ٌهيطقو و شلروی یران وامه
 كموقع ٌهئاط لواب لوا تقو یغیدلنولوا فرمشم هل رهناهاش سلحم

 هجردوب بویلوا یسهب وست كرایش انتعم یاس هدا ناب رج یراتبعص
 قحا بویمهلروک زوج هدراسلح نالوا هصفخ یسلروی ماراو حالا
 یم هقرا رو رم صوصخ نوکب وک یسلر وب قیلعت هننوه رم تقو

 یوا پیارب هنب رابنلزس كموقرم ٌهشاط داش هسیا رولوا هدقلوغ و

 نوت نوت بولی راقبج ندهیفخ "هراشتسا جد ناو تیفک و شلرب و

 ۰ هدناب قلروم یراتلود مولعم یعجهلوا شلربدتا اقلا هفرطل وا

 4 ۲۳۰ هنس ی". هرکذت هبیدنفا تلاح ندافا لع #

 هدنفح یرلغل وا لح قرهلوا دن هعلق كنهتسوا رفن قلا مدقم هافرب ندن و |

 قاح وا هبلک هیضفو و شلروب نازرا یهاشداب ت رسید ح هنس هدارا 1

 یمافا یرهکی هعج و ندنعددل وا تشک وولذو وا هد رادار یرا هد رک ر

 | نوا هتس وا نی ج هدکدتا ح ورح هلع بد رو هب هلک سا روشلوا ريع

 ب تس بولا ییفارطا كملاراشم یاغاو تولوا هدرک رس هتس وا شٍپ :



 شام دم یا رسا کنادا ربا الخادتو هیفرع فیلاکتو هرج تاضارقتساو

 ۰ ردناهرب و لبلد هروک ذم

(e 

 ډه ندا ناب رج هدنش اغا ىلع یراب رش رب رب رس هللا یدنفا تلاح #۴

 ۶ یراتروص كن رلهرک ذن هیفخ "هریاحم #۷

 | < ۱۲۲۷ هنس یف هزکذت هبیدنفا تلاح ندنفرطاغایلع یشاب رب رب #

 یایک اخ همصلالجال یراترضح اشاب یدشر دمع یماقمئاق یلامردص
 هغ هنیرادجات بانج هدنب یاننا بولک نوک ینود ههناهاش

 هرزوا كا راکو بسک ها قللاج ندنرلارفو یغاصس یرفنک هدنسومف
 هدقفل وا مادتسا هدرو نم راک بولک هتفرهتفر ه هيلع ٌهناتسا مدقلانم
 | و زاوخ رو یویقاعاد ندنرافدل وا ندا سه صز راکب نیلاج نال وا

 هجزود كرردتا ناکسا یرلهشحاف قاطرب هدنرجاو راشعا ذاا ناخرب

 ردبا مده نوش نوت ندناطاس برف ینایشخ هلوقمو رلشعاب هناخراک
 یلاصحسا یسهدارا كنسلروی هیععت تیادههنسا و اشناو ان فی رش عماحرب
 یییهاشدانح ارم هیلاراشم تام ولعم یکی رالاو بانح هدهسلا هدنماحرتسا

 لاجب لاجرلنوب زکمرویب ےلعترب هنساخا یرهکی ندنکیدمهلیب هبنرم وریشآ
 هدنسهقبعراکفا ی هلوا رج هفرط هن راکم احا هلاراشم شل و ندنهورک

 راب زاو رب رګ هن راپعنلا یلو یوس لیصفت هجور یثان ندنرقدلوا

 ۰ هدناب قلروی یرلموزقفأر مولعم یتیدنلیق

 ډک هناخایلع یثاب رب ر ندنفرط یدنفا تلاح #۶

 ناخ كردبا هماح لیدب یراتمضح اشاب دیشروخ مظعا ردص هک نود

 یرهکی هدنبعض یاننا هلرب تبغر هف مشت هدنرارارق زکس تعاس هبیرک اج

 یسلناللوق هلرخآ تروص دوخاب و هل وغل ند هطروا مدقا مدقرب كنسهشاط

 نا یا تی ا و له لاو روک دم صوسخو

 ٭ فرص ¥

 SS a ق قس  ت تیشپ

ASSP 



 للم نداب وروا ةبناقم تلاع هدلاقشا تمالم لاحلوا هرکصندک دلیا بت

{4% 

 هب وب و یتج هارب هن راتحصم یننقو یغجهلوا لصاح هدناهن هیاراصت
 نالوا فصتم هللا فاصنا یرلکحهدا هدهاشم هرمه ندههرکتس تال

 هرک | ندنوب مالک هصالخ ۰ رولوا دراو لاؤس ندراصبالایلوا باب را
 هسیاندنُل وا لیخت ریبدت ءوسهب وب نمهلوا ریبدن ءوس او جر یب و عنشاو

 هب هبمالسا تلم هسبا ندکعا لاخدا یه رفا رک اسع ه هبناقع كلاعو
 هداب وروا و لاخداو غیبت الس ینسهیدا نونفو یتفرحو عیانص كنولاب وروا
 هاب وروا هلسهجولواو كمردتا تبغر یهیلعتلود هناماظن نالوا یراح

 ندهناعم كلام نانلوا داقتعا لصاحی هتزاومو تراح هذه ةلاح ا هلتسسن

 قبلا هوقو تیرشب بهذمو مح راو یلوا قوا هدافتسا هلهوجو
 ناخ میلسس ناطلس رودغمو موحرم ۰ ردیملکد هنس تروصر
 ندنوب وللثم یعیدلوا راکرد یتبغرو قوش هتناماظن اب وروا كن راترمضح

 ظوظحتم تیاغب یلود اب وروا هسللوا تو تبغر راهظا جد هل و |

 للام یسیضعب كناب وروا لود ۰ رولیهدبا راکنا ےک یی رافجهلوا عتقعو
 للم فّئاوط یرلقدلوا رادمکح هسا ندکعا زاو صرح رظندم ها

 هلبا لیدعتوعفر یی هعب رابابسا رک ذلاةیتآ نالوا راب نارک هنیرزوا هب وسیع
 كن راتو رم نالوا یرارخافت درن ابز كلا بفیطلت یني راناتسد رب زو هعبت

 تابتترت كناب وروا هلم اب الوا « ردندنساضتفم كن راتمالس هکلب و ندنساغتس

 نالوازادکلم و داد نم نوکب نوک اناث یلیلقت كنسهبرکسع رادشوهب رح
 كنتروص كليا قییضت هلبا هرادا رمقلاتح یب را هع اثلاث یلیارنت لراوکر و

 الام هدنسهرا نیک اسمو ارقف هلبا تکلع نانایعاو تلم هوجو اعبار یعفر

 كلاح نسح رکو یلیدعت هتفر هتفر كنهشحاف توافت نالوا راکرد الاحو

 دی هنلابکنسا كننابسا ییمعت هبهماع دارفا كنهیدا تامولعم كرکو
 هداب وروا لاو بولطلا عنف رارولوا شعا تنایص یاب وروا هسبارارولوا
 یسهعطق اب وروا هلیببس یماحدزاو رشکت رک اسعو دونج لحم لحم
 ی دالبفتسم لام ناشی ر لاحو بولوا بلقنم هنلکش هاکودراو هاا

 ییجهلوا مزاتسم ینتیبارخ كناب وروا تبثاع هسیارولوا قجهلوا یراح
 هب داقم رافسا هشوکب هشوک ون و هدا وروآ و ریثد هنس یکن نابع

 ه ربمتارداصمو هکوکسم قارواو تاسالفا نالوا روهظلابقاعتم هلیس رقت
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 1 ام ناکا ی یازحا كلودر و قیبت ركل

 زرط هلهجولواو بی رقنو رصح هلا تنراشس هل ربو, هبت رح یکیدلیا
 رر كلبا لیست ینسهظفاحم بولساو ینسهرادا
 هزاکنا نالوا فوم یراطاستو نایغط هنس هعطق اب وروا مدبمد هلا بدتر

 تبسانمهباولاب وروا الا قلبق هببعتو مسقت هدنسوشراق كنب راناود هیسورو
 دعاوق كناب وروا هحراو هبهدیعب نک اماو هیبنجا للم نالوا یتراعتو
 ةبامكناب وروا یکلام اما ۰ ردکعا عیسوتو مت یتناماظتنا و ترشاعم

  هنسهعتلوب لوصا كلاب وروا بولوا یتراحو ناماس عضو یتورتو انغ

 كنا وروا یکلام اما هلهجولواو رهاظ یلخد هنشاعتاو شاعم تروصو

 اناپسا هکیدلاق ردرهاب ییدلیا اضتقا قفلوا رابتعا هدنسهباثم یکرابم لبن
 حورخ ندنتیعب همسر كناناپسا یتاکلمت نالوا عقاو هداشما كنتلود
 انایسا بویلوا دیعب ندهظحالم كلی قارتفا دیالا ىلا ندهروک ذم تلودو

 دعب هع هلیعاشا هددعتم تام هنن رارزوا نوح راطبض یتلود

 یسلوا یدؤم هن راعا باکترا یتی روپجچ هکلب و یداب هنیربفنت كنهموسم
 هدزعامز نکیا فولأم هلبابرضو برح امدقم اب وروا للم ردلافحا بلغا

 دصقم یاصقا دعباعف تردا شاعمو راعش راض رم هلا لوصا لیدب

 تلود ردیمدب یعجهلوا یسراد عیسوت كنراجت و یرارافساو بورح
 . یسهتخان لابخ كما دیعبت ندنسهعطف اب وروا ینتموکح یالوطدب كنهیلع

 تلم هدهسیا هدکتا نا رج ورید هنس یللا هدنرلنایذهرپ ناب ز كنب رایضعب
 كنادعتم یادعا یثاتندقلوا لوبح هلبا هشد تریعو عج عبطلاب هنمرلسا

 هاب وب و یرلکجهدبا ربعشت یداهنجاو دج قاس هلباتکرح یعوع هدنسدعفادم
 كنولاناپساو هابتشا ییتجهلوا لوصطا رذعتم یسارجا كماخ یادوس

 ۱۱ ار دهاش اللا ادصا هارو ىد سرخ وم فو
 . قفل وا سوف فالتاو امدكفس هدوهب ردقو ندنفرط هتشب ندهققدو

 یاور كليا لاصبا هعظع ةنخر همدا ینب هلیاکترا كعورمشمان رفسهلب وب و

 سزسد ه هبلغ هدباب وب ولاب وروا هلا لاحم ضرفولو ردیتاسناو قح
 نالوا نک اس هدنسهعطق اب وروا عوقولایدل هددعتم بورح رایدلوا
 كنابصفو دالب هصن نالوا رومعهو بقاعت ترجمه كمالسا هّلادابع هحنوب
 یتیبارخ كن هع ورزم "یضاراو هتبنم تاوارعصو یناسکی رباربهک اخو یارب و

 هک بترت
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 لصافدح یي رېنهنوط نالوا دودعم ندهیعیبط دودحو صیلخت ندنسهباجو
 با هیلعتلود نوجا یفرصتو طبض كن راتكلم نادغبو قالفا هلرب نیعت
 كشک اشک و برح هتشر نالوا راکرد وربندهرفو تدم هدننب ول هبسور

 قلوا هداداضر هنیتکلع تعارف هولا رسوا لازم

 یرلبعس کلا مارا هبا طسوت شرم قافله لود ا وصخ
 هس ر كنولاب تتسوا یسیلاها ایلاتا هصلک هنثح ایلاتا ۰ یدیا ندهمزال

 هلتتتسب مم راځ یرابک و راغیصو هن راترفن لاک یراکدلیا راهظا ندنتموکح
 رهتلاتح یدعسو كلاغ وبشا یلابزرسوا ارظن تقلا

 مانالانم اموب هسا رولوا كجهدا قییضت یی را هبقرو هرادا هلبا هلماعم

 تلودر و قلوا تیعس شکندرک هددعتم فاوط نالوا نک اس هدابلاتا

 تنهلقحم هضراع وبشا ردلکد دعبتسم ما یسهیضق كلا بیکرت یهلقتسم

 ینتسهبرکسع توق نوچ هظفاح كنايلاتا یتلود اب رسوا ازارتحا ندنعوقو
 هیسور یحابتحا كجهدبا روهظ هنمادتسا و لاصبا هرورضلاب هرافرطلوا

 لاح ردراکرد یغجهلوا عبتتسم یتتبنوب زو فعض ًارکسع هدنناح یدودح
 اکلمو القع یسالیتسا هنب رزوا ایلاتبا كنولای رتسوا و نکيا هرزوا لاونمو
 ضاعت ندهقیقد وبشا هدنسهلاکم جم اب وروا لود یالکو  نکیا لکد بشانم

 ماهمو یتعارغوا هلباتاب ژزج هد همظعم روما « ردارغتسا ثعاب یرللنا نیع
 یتیدلوا هبقاعلا یخو قعثباب هلبازاّمحاو تواخر هتحصم هدنشح هیکلم

 قردلاف دحاو مسج نوتیسپ اب ول یتلود هل ییکلاع انوصفاسو ندنآب رحم

 لعحصمو مدهنم یني رالالقتسا ناش لک دوخاب ققارب هدنتنبه هلقتسم تلود

 كنسيضعب ندنکلام ایوصقاس نکیا ندنساضتتم كناب وروا ٌهنزاوم كما

 ید كنسهر زحهطلام ۰ رداطخنیع قاحلا ه ولایسور و یسهعاشو عز

 هلنقو یکجدبا جاتا هيطع تارضم یسلاق هدنفرضت رب ز كنول هزلکنا

 هرو نم هرب زج ناک هدنزک م كزکد جلا ردندنالاح قجهلوا مولعم

 ه ولهرتلکنا یتراحت كنهبقرش تاکلوا هحفدنل و هدنسالبتسا د كنولهتلکنا
 روم ییئافس كللم ٌهفاک ندا راذکو تشک هدنروص زکدقاو صحم

 یزلقجهلوا حاتحو فقوتم هنتصخر اشبام فیک كنول هرتلکنا نوح راروبعو
 ردنافقوت هبهثلث لوصا یسهرادا كناب وروا هرکصندنو ردناکو بیر

 روما تابجاوو هنا وح ڭا بو روا نک اس للم ینی راهعومجت یاوف الوا
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 | دارا یعزن ندهینافع تلاع هلن كلیا عابا هنترشاعم دعاوقو رادهصح
 یدآ رولک مزال قلوا رادم هنعافتا كنا وروا هروکذم تالاا نالوا

 1 | تموادم هب مص و ترحو تراسح هب ایصع ورد هنس نوا یماباعر برص

 كنولبرص ول هبسور هلدسح یرفس هنن رزوا ول هيسور ڭنەتراب ابو بودا

 0 نفقا نابض و یالفا ت رکسع ییدلبا نمت هنسهاما
 ندفرطره ندهناع و اع بولاق نیک هروغسم یاباعرو شا سم

 یرازح ندتمواسم مالا ةياهن یشان ندلوا شغلوا هرصاحو هطاحا

 شاو تمالس هلا اصلا و رارف هبارخا راد یر هشاط یاسر هل سس

 یتتببارخ كنب راتکلع یرلکلشکرس ندیا روهظ هدهسیا راشمروک تافتلاو
 شرعا تعاطاو ورفرس ارساحو اساخ كنولب مص یژنکاو بجوم

 یتکلم برص وبشا زکلاپ هیلعءانب ۰ ردندهلس لاوحا یغیدلوا بجوتسم

 لاتفو برح ٌهصرعو لادجو عازن بجوم وریدهنس قرق هکلب لکد
 قالا هاب رسوا نکیشمریولا تصرف ځد یرلتکلع نادغب و قالفا نالوا

 ندول هبسور هلا لاخدا هنتح ماظن ادیلقت هنناماظن ابورواو شلردتا كيلعو

 اب تسوا مه یعفانم نالوا بترتم هسلوا شغل وا تفد هنناپسا تنسهظفاحم

 ورند هرشک ننس كن هملعتل ود یدبا رول وا اب هبا وروا هلتماب مه و هل ود

 مزاتسم یورحو رافسا هج فرصت قاقعسا نالوا راکرد هنیتکلع وبسا
 یرامتعارما یتموکح كندینس تنطلس هرزوا نیتروک ذم نیتکلم نکیشلوا

 لقن ندنربهبصق شا و شرکب نالوا ناکدوبو ترامالاراد اعقاو بولوا

 ا *لاو ا نادفب و قالفا نانلوا الا هن راسبح هیلعرد هلا
 و را و تب مت "تفت یندلوا لاك هد تلایا فا و
 ا قلوا لان ندهظفاح باسا نیت روک دما نیتکلع هدنربتراما قانا
 هبسور اصوصخ و شل وا دادم نوکب نوک یتفاحم یسالیتسا كنول هیس ور

 نت اک هدنسارا هلروط رهن هلا تورپ و هنتکلع قاحو هداښاو یتلود

 كن رطخرب "هدساف دصاقم لوالانع ةداز یی رفت قلوا یلوتسم ه یارا

 كس روک ذم نتکلع ۰ ردناباع ینیدلوا شعا تلوهس بسک هنسارجا
 هبلعف دنخرو هبشقح تیمور ه هلع تلود ندنتعارف نانلوا ضرف

 ندتصرف مایا وبشا اب وروالود فاكر دک رک كمال نارک هلرتهج یغیدمل وا ضراع
 ذوفن تحت یربتکلعوش نالوا یرظن محطم یمدق كنول هیسور هلبا مانتغا

 < ندنسهباجو
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 تا هد تاس لود لو اجرا تس دحوم یالوآ تا
 یسهعماقم هرژوا تاوابس هدنس لود نالوا راو كنکلاع و دالب دوخابو

 الوتسب و كنتلود هبسور نب ریدقتلاالک یلعو كلر و رارق هن راتروص

 مچ نکیآ ودا اضتفا كمالزیسوت زراو کرو هدا
 نما ساسا كنا وروا هلیبسح همولعم تاماظن نالوا ریکرارق هدنسهلاکم

 ۰ ردندنایهید یعیدلوا شلوا لزل تم یشیاساو
 كنابلاتا هاهح ول وا و یرصتم هنسدلاعت ةف كاف ا

 قرهلوا رد تعم هت اج طس هاک و هن راس لاصدا زا هب ونج یو

 ندهماعم كلام و ۳ ندنکلام هسور یدودح طخ كن هر وک ذم تلود

 هدودح ةعسو عم نکیشلوا عسنمو دن دولا رم دد جا هلا رورم

 ردهناغلا نومآمو ملاس ندضرعت ےہ ندنناح هبمالسا تلم یغنیدلوا را ویمه

 دوخ دوخ بولوا عبطلا نکاسو ےلسو ممصم تاذلاب مالسا لها کلب وش

 راردجاتح ه هیجراخ هدیدم تاش وشنو هشاس تا املا بويعا مایق هرفس

 ددعلا رشک قجهلوا ضرعتمو فلاح وللثم قیاس هنتلود ابتسوا هدنروصو

 یغدلات یمهمداصم لحو ىس هلاقلا هطقن یربع ندول هبسورو یساضعا

 ندکلریو تصخر هنسلیآرادنقا هرناد عیسوت ندنفرط ایلاتا كنولابرتسوا و

 "هزوح كنولاب رتسوا هلیکیلم كنتالابا برصو قلتاورخو هنسو هسیا

 عفنا هنطاصم ابوروا هسلوا شفل وا عیسوت ندفرط لوا یتنکم تموکح

 ایوالفساو ایجالاد عبات هب ولا سوا تالابا وبشا ارب ز یدبا رولوا

 تموکحو ذوفن كندرلعللود هن رارزوا بولوا راکرد یتبسانم هلیسیلاها

 یلاخ ندقلوا هيف عزانم وربندهنوا هلربسح یکلشک س كنسهنکس یمهیلاح

 كنا وروا یی رقت یسالیتسا هنب رزوا ایلاتا كنولاب رتسوا یثان ندنعیدلوا

 هب ولاي سوا كن هاغع هروکذم تالاباهنخر نالوا ضرام هنسهیکلم لوصا

 ه ولابوروا هلج یعفنو رادم هنب رارقتس اون رس زا قرهلوا فرطرب هلیکیلمت
 ناه :تلکتاع ندا تیکت ی هنا هلن ود قدا رولوا رادوم و اش

 كااع ارب ز ردلکد ربثأت رکراکیرشو ررضو یعفنو ربخ هلتبسن هاب وروا
 هلماعم هناقفانم هلب ر ر قحا یراکفاو هشدب كرانلوا هدراکرس هدهیاقع

 نایرع یسیلاهاو شمراو هارخو قلوا لوغشم هلا ه راح هرزوا قاغشو

 ندنتاماظن كنابوروا هلغلوا مصصم هكا طبض تکلعر شلوا ناشی ریو ,
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 شعا زواګ هنناج ور كنب رېن الوتس و یدودح كننلود هیسوراریز

 رواج و برقتمهباب وروا هلهجووب ندنفیدلوا شلوا قصالم هنسهعطق اینالاو
 هنایدعت عفد كنتلود هیسوروش دعب ايف بولوا هدیدج *هلیاخرب هلاع یسلوا
 یک هراس لود هروکذم تلود ار ز یدلوا بجاو قفلوا راکفا فرص

 عا هداماو در یکلاع یکیدلیا طیض بوی هنلوا رابحا هن یرتهق عوجر

 یرماصفا هننورد یسضارا هبسور كن رکاسع هسنارفو ردلکد ندنتدام

 تدم یلیخ هک دنا ترقه رام لود ییهطرو یرافدلوا راح ود هلبسس

 یلودایسورپ ۰ ردهابنشا یب یرلکجهدیا تدناحت ندنسادوس هب رح یب رح
 نکیا هدنماقم یدحرس كناب وروا هرزوا هجو ینیدنلبق نایب و رک هدالاب
 كنيضارا ضعب هقیفدلاهذه ىلع ءان ردلکد اس ندرطخ یسودنک زونه

 كنتلود ایسورپ هلبقاصلا و عجب كنسهقرفم كلام دوخاب و قاداو عض

 تلود بولوا ندنتشصم یاضتقم كنولابوروا تب وقت بابا لاصعتسا
 تموانش روا تات هنللود هبسور هسالوا رفوت یتنکم ردقن كنهموقرم

 تنکم لیصح هدر هجرد كليب هلوا تعناع دس هنسعا البتسا ییاورواو |

 هژنتهح تلغت موبلا ییلود هتسور ۰  ردنتغتسم ندراعشا دق یکحهیمهدنا

 ندنو نکیا نازو ندنرغ بناح طلست حر امدقم بوک هنب رب كنهسنارف
 كنابوروا هعفدو یتلود هيسور ردتنحت یکجهدبا بوپه ندلاعش فرط هرکص

 عیعنو رثک یسهصعبت كنهموقم تلود تولوا هارور هنس ونج بناح

 ننونفو تامولعم ردق ولابوروا یاس یناطباضو لمکم یتاوداو تالاو
 ندفرطرب ردفوحم تیاهب یمالبتسا هاب وروا ارظن هنغیدلوا راد هصح

 هل رقت یتبغرو ليم هتحارو شیاساو یتنوکسو لکوت راعش كن هبلعتلود

 هجرد یکیدلبا بسک اعقاو بولوا هلنافلانومأم ندبناطوا یتلود هیسور
 سکعلاب بویلوا یابو ےہ ندهبیلع تلود كنودنک هروک هتنکمو توق
 ۾. ییبم ه هحوربشم قیاقد ۰ رولکمزال كعازارنحا ندول هیسور هیلعتلود
 قاطن دش هکعا منم ینتموکح راد عیسوت كنتلود هیسور ةصاخ هدنسلحم

 ندنتشص» یاضتقم كنا وروا هماعهسیا هدهاعم لود یدبا مزالقغل وا ماقها

 رایدلپا رتیدنءوس هدشاف هدنراا فان و لامها یم همه "هدام وبشا نالوا
 نوجا قلوا رادم هنشیاساو نماو هستنزاوم كنابوروا یتلود هل مکه

 ِِ ه تا و
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 ایلاوتو ندقلبف بیرختو مده اياد هقشب ندنکیدا دییشتو صیصرت
 یکیدلیا لیصحت ید هعفدو ردشعالوا یلاخ ندکلیا ماظعا یتسهزوح
 لئاث_هنمارم یاصقا مالا ةبقام بولوا یسهوطخ وص هل اکدودح ةعس

 شیاسا عفانم یراولاب وروا راس رکو یس هعبت یدنک ك رک دعب امف هلغلوا
 قداص هدندهعت اعقاو ردا دهعتو دعو ییکج هدنا رادهصح ندتحارو

 قوس هارخا كلام یدنکو ی دعظع توق یتیدلوا بحاص تولوا

 هرکص نده هراس لود نکیا نکع یسعا راسخ لاصبا ا رکسع

 یرلعح هل وا عراف ندا دوش لادا کیک هود یکلام هبسور

 یشاساو ی رارقتسا كنا وروا ییقوفتو تب نالوا راکرد جدهلبتهح

 یتمهو یعس قجهلوا عقاو هدیاب وب هسلیا فرص هنلاصحسا كنبابسا
 لود هرتلکنا جد ندفرطرب ۰ ردناباغ یغجهلوا شیاتسو حدم نایاش

 تلود هدنسهباثم هعب را مصاسشع بولوا مات ذوفن بحاص هدا وروا

 یسهب رحم توق اینا یعقوم الوا ندا بنکرت یتانکمو توق كنەموقص

 ندنغیدلوا داسفاو هلازا لباق یسهیلم تربغ اعبار یسهیلخاد تاماظن اثلاث |

 ردلماکو مات یدوفو هداب ز یرادتفاو توق هلتبس) هب هرب اس لود د تاقرب

 اب وروا ارظن ۵ هیکلم راد ٌدعس یکیدلیا لیصحت یی ای كنلود هیسور
 دودح جاقر هرزوا قلوا لئاح دس هنطلست لیس فوم یرادحا هنس هعطق

 یرلتلود اب رتسواو ایسورپ الوا هذه ةلاا بولوا دال ندنلیصحت هعفاد

 یتادحرس كنا وروا یراتلود كنلفو هسنارف ناک هدن و یرهن نر اینا |

 نارا ولدیسوز الاشقا رولا هللوا راسشعا او
 هدلاح یکیدلیا النسا ییاسالا یک رده لس بودا زواګ یدودح یکلوا

 هسور ۰ ردهابنشا ی یعجەنلوا ذاحا هعفادم لحم یو نر هلع بط

 كنتلود هزتلکنا نکیا هدراهجردو قوفتو تنکم هده رب ٌهعطق كنتلود

 ارګ و ارب یسهعطف اب و روا هلیبسح یسهقلطم تموکح هدایرد یور جد
 انالا هسبا یتلود هسنارف ۰ ردیلج ضا یقیدنل و هدنسهرا ردژا یکیا

 تولوا صح هننورد یسهیکلم هزوح هلبسح قملوا طاح ندنرلاکلوا

 تولواراکشا یتیدملاقلخدم هنسهقشل و كناب ورواو یذوفن هدندودح حراخ

 ندنطلست ےب كتهسنارف هلب و ندنوب كنب را هکلو ایناملا هدنسلحم ج حنا
 نالوا فو یمالبتسا فدو هاا نکشفل وا لامکتسا لئامو یصیلخت
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 ۱ نیش بت لاما كلاما یهلجاد تاماظن رارقتسا تتهسنارف
 كنسهکلوا اش مما نالوا دن تلکس دعفدون بولوا عبات هب ولایناپسا

 هنراهدام یعفد كتالالتخا ینیدلوا راجود هلل راقتساو تبلسد سم لاصیعسا

 یشیاسا و نما كناب وروا هدکدلرب و ماظن هبهثلث داوم وبشا بولوا صحت

 لقح ینوکت هلب و ندنوب ردراکشا ینجهلوا لصاح یتورئو لاح نسحو
 || قاتشو عازن هيام هدننیب یلود اب وروا یربغ ندهلوهج عباقوو تالاح نالوا
 هجن هرکصندنو ءان هنغیدلوا شلرپ و ماظن هداومو خاصم عیجو شمالاق

 ۰. ردزناح كلبا ریش" یللم هلیدادتما كتحارو شیاسا تدم

 كن رارادمکحاب ورو کا تمه فرصا هب هماع طاب لوصح هعفدو یتح
 لاف هنغجهلوا دت تدمر كتلاسمو لص ید یتنفک یرالوا لاسم ینای

 | هدندنع یرلع وتم كنهعس الوا اذه انهو یف ردرهاظ یکیدلی هنلوا راتعا وکیل

 رز كنارادمکح ایا یلوصح كنهیلم تثیه هب رارابتعاو ردق تیامر
 1 تاکرح اثار یا لا كن راعش قلی رغ وط و قدص هدن رات رلماعم هاب راناتسد

 كنبربهلماعم رب ره قرهیلاق تجاح هنسافخاو مک ندنرلهعبت كن لاو

 ۰ بول وا م زتلمو تولط» هدندنع للم عج یرلهدام یالسعا و رشن هقلخ

 هفاک ار ز ردراکرد یرالالعمضا رانا تبامر هماقد ویسا هرکصندنو

 یتنکمو توق رخاو لوا كلود رب و یی رلناشو ردقو یني ربناقافحمسا للم
 ٠ || كنتلودابناپساو كنهیلعتلود ردرلشلبا نقیتو ءلردیتفیدلوا اق هليا تلم تربغ
 ۱در یر وا راده ارم عمان وروا
 هیلعتلود هدنروصوب ردرصح* هنتالماعم تراحت ولررمض هن راودنک نامه

 ولا وروا سکعلاب بویمهلوا رادم هنشنزاوم كناب وروا یتلود ایناپساو
 فرم ماودلالخ هد ررارفسار ماود كوت اسا كەلم ود
 كنتلود هسنارف یب ولابایسا یتلود هریلکنا كلذ ىلع ءان ردبجاو كعا

 یرللود ایسورپ و هرتلکنا و حوشاو تفدو یعس هن یما تیاقو ندنطلس]
 ارجا ینب رادصف ءوس هدنتح هیلعتلود كن راتلود اب تسواو هبسور داحالاب

 ابسورپ كننلود هیسور ردمولعم یرلکدلیاتعناع قاس ریعشت دهناعفد هن راغا
 تولوا شعا دلوت ورندهنس زو یتەوکح هدنسهعطق اب وروا وللثم تل ود

 ۶ صیصر ۷



2 ۱ SI 
  1ةف اط نالوا ت وعبم و زاس هرو له بناح هلا نالماد زا تک یو

 هلا نالبلد زواجه ندزو یکیا موقرم هعسچ رس هدنراب رفت هفاط نالتلد
 نالوا: نایخراش سمر هدنساننا راغلا یرغوط هاا توقع ندا زا

 نایجراخ راسو نئاضم ناشعو هللادبع ولغوا دوم تاالض مات دواس

 قرع كم وقم مج رس هدقدلوا ناباغ یراراب رابدا یودرا كنب راهد رک رس

 یشاب تآ نامهو لاسرا رخ هناللد نالوا هدنساروو تکرح یعاصس

 نایجراخ هنب رلکذلبا ماصقاو موجه هن رارزوا هللایلع الکو تم بوریدلاق |

 یی رارب رب بولوا یراس تشهد هلهوجوو یراط ناحخ و فوخ هنفرط
 نایجراخ راسو ییاضم ناشعو هنع تعس هلادبع رو نم ككردبا لاعاب

 ندشک و تقع مودم ٌریسح رند هددسنا راشعا رارف دش اط نزاو رک از

 هدنن ورد یتبمهن رلکدلیاماصقا و موحش هروک ذم ردن كلردبا ذخنا هلک ز وام |

 یرللوق موق هعشجرس ندنرلکدلیا رارف هب هبعرد بناح نایجراخ نالوا لا "

 ربهطتو فیظت ندنابجراخ دولا داملا دوحو لرحو طبض جد ی ۱
۱ | 

 1 تلاوتو هژاعسا تهازت مسقلا عدع ضایفو رک باهو بانج ردشلفا

 ولتک و شو یسهبلزا تیانعو هبنادع ؛هلیلج ةبهوم كن راتمضح هؤالا ۱

 هل ر هناه اش رظنو تاج وت نسح رم دفا اشک روشک" هاش داب ولت اهم

 یتفیدل وا ریضسل و چ ةضبق لخاد هر وم هدحو همرکم ٌهکم ررح هجور
 هرو هدح هعلق هلم س هم اق هعطفرب كن را هد هلا یوم گیم ان نيه

 فرط هل رللوف یدنفا یردقیتاک ناود یاتفن الان حاتفم كمارطا تب و

 لماک مولغوا ندنرهدن ناره رم ید یراصلخحمو دراو همهناصلاخ

 یروصولخ ما یواح یمکیدلیا ثاعبا هرارقتلود هاکشدب هلا اشاب لیعامسا

 ۰ ردشلوا یداب هنبرب رګ

 ید شی وب یو ست ی کس را 3

 ۱۳۲۸ هنس ار ۱۵ ق

ty 
 ې هصالخ كنسهلاسر نالوا راد هنسهرغنوق هناب و كفلؤم مان تارب

 $ ردیس هجرت ¢

 راستعا لر دج 2 رات سا دلم ر هد ہا ولا وروآ یان ع: رات كنس

 ال وا تاون خام ارظن هن ریطاح لا كنولاب وروا ار ز رولب هنل وا



 اب ۳۹ نا
r۹7  ATE 

 ا شاب یتییکو تعراسم هلامکتما یلت
 یرلهروب تراشاو راعشا هیصلح فرط هلئدواعم موقم نمرادق وج

 اسو لرلتخاو هعزانم عافدنا ررح

 ۲۲۷ هنس تب ۵ ف ننل اب

(۳) 

 هک هعاق نالوا دراو ندنفرط اشا ىلع دعا

 یعافدنا كتحم ی نابجراخ نالوا هرزوا تلذم یاب رو طسب هدزاخ بناح

 ۱۲ ا ااا دلوا :رومآمند هک وام فرقا فرط دنموصخ
 || یهیهاشداب رکاسع نانلوا ثاسصبا حوف حوف هروک ذم بناحو ریهجت

 || "هلحرمو باحعتسا یرادنب اشاپ دجا نوسوط لغو نالوا زاج رکسعرس
 کمو هدج هریاحاب هلبا هب رحم تابیترتو مایخو بانط ةطبار كف ندشار

 مادعا ریشعس همعط كنام ایی نایجراخ نالوا نایلاع بولق نز غاد هد ون رک

 | حورو داقتعاو داقعا هبیراکدرورپ تیانع نوع هلیسهصلاح تین كما

 | هلرب دادتسا و تناعتسا همالسلاو ةولصلا هيلع رارب الادبس ترضح حوتفرپ

 . || كاخرب ناطلغ هلبا نیدحوم ماشا نوخ رج ئرابنسک ىراس وخ نور

 | هشاط نالوا هدنلطاب معز تعنام هار كنس هدهمرکم هکم ندنفیدلوا تلذم

 | یکن هنیس هم و روهظ تشهد رک ولع هدنربهننک هنس نوناک كنابحراخ

 تمواقم روا بات هنایمالسا ماهس ریترس ريم برضو كنفتو بوطو
 | لاشم لاب هتسکش بارغ همر ینبم هن راکدلیا كردو مهف ینی راکج هیممدبا

 || روتسمو ناهن هللا ناح مبو رارف هدشاط نالوا یراهودنلارادو رارفو زب رک
 هبلایموم یاشاب سیج مو یګزوقط نوا كمارطامرح وبشا ندنریفدلوا

 مو بولوا راکشآ یرس سیا و تبسلا هللا اراب و لوخد ههروم “دج
 نالوا مهعشچرس نالیلد نالوا شیلا ةمدقم هدنتیعم ندلا بت هدروک ذم

 هب همرکم کم هلیسب راوس نالیلد زواج ندرفن كي یني رالوق كب ینطصم
 ندنوکی کیا و نیبعتردآ هنسهظفاحم كنهدج علق بودر دتا طبضو لاسرا

 ینئاط بولوا لخاد هب همرکم ةكمو تکرح جد هيلا یوم یاشاپ هرکص
 . || هعشچ رسو رادتا هنصوصخ كم دادزتساو عزن ندنابجراخ "یدایا یجد

 ٭ ییوفرم
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 فرط هک وش تونلوا رادتا هراغشا ههچو و ا هار

 طیض یی یلاوخ وا لاح رم یسهل وا قوس رکسع هن رزوا هربد ندنراپ روتسد
 ندشاب یکی بونلوقشوق ینانصت یلاوط وا یثان ندنفح هلوا ییبم هنسهبعاد

 یاوهو ردار یہ ردرهاظ یتجهلوا مزلتسم ییسعا نوکت هدناز ؛هلباغ ا

 لاخدا هفرصت هضعبق دەب یدعت كحهروس اد هر هج تک طی

 هد هناهاش ةياوامه ياسو ییرویعشتب ارقو اضقو هب ولا هحنوب زککیدلیا
 یدعش ر وساک یمزآ تنکمو تورثو تردقو دوقن زکغیدلوا شا باستکا

 تنطلس یالکو بوراقیچ عارتو افوغ وللثمو هدنتقو هلب وب كن هیلعتلود

 هب وب یدع كروي هظحالم هرکرب نوسسلوا نوه كیا عیدصت یب هینس
 نظ رارروی یمتوکس بودیشیا نمدنفا بأَقل وش یرانوب ردیمعسوم ءلرایش
 زکیدشانص یماکوب یدعش بوروت یی راهدام یلکراو هینولوا زکسردیا
 ناعسنک و تاذ ارقفو ابامروتلم نوسلک نارك حن «نمدنفا تلمیحاص

 نکیا یرایلاع بولطم صخا ارقف تیاج هدلاح ره بولوا كانیهاشداب
 رکسع 4 یهاشداب كلام هغیجا ندقیجآ مهو رنوسر و اضر هجن هروصو

 یکلهدنتلود ینو ردهورکم ما لصن كعشود هنسهیعاد طبض بوکج

 تلود ماظع یارزو هسبا یرلپ ریشم بانج یمردبا زب وح نالوا هدنسامدا

 زکتشجو تمدخ نالواقوبس ردق هاو هد هنس تنطلس روغاو ندهیلع

 زکیدروی زر وج هلهجوت یتروصوب نکیا ندنالاح نالوا مولعم هدندنع هلج
 كتهروک ذم هعزانملصاما مدمهربدشقاب هنن راب ریشمبانج ینو ید ضغوط

 تیاج و ندمکیدوس یزس درج هلیبسح قلوا بولطم صخا یعفد الجام
 ا نسح نوزوا زکرادقوج وبق دعفد و و راعشا ههوو

 هلا قیفرت ید نیسح نمرادقوچ شاب هموقمم ندنکیدلپا تدوع هب هی
 لاصعتسا نیابسا یسهدامآ ورک هلرکسع نالوا شغل وا قوس هن رزوا هر د

 تغارفو دب فک ند هیعادو قترا هلغلوا شغل وا رابستو لاسرا هدننعص

 یاضر هلرب تردابم هلالتخاو هعزانم عفد بوکج ورک یروکذم رکسعو
 داومصوصخ و لوصولایدل هعاق هدنفابس یرامروب تقد هلیصحت ییلاع

 .ندنشدلوا ندنالاح قجهلوا لالستخا بجوم بویلوا ستم هن هراس

 یکودنا طف بولطم یسهداما لاح یا لع كروک ذم رکسعو قد ||

 هجو رب بويعا للعت راهنزو رابنز هدباب و هدقدلروب یرلتدامسس مولعم 1
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 ۲ تر یاد ند اوا ف لارا فرط تافاصتو دوو طور# *
 | ارماو مارک ناریمریمو ماظع یارزوو ماتیلاع یالکوو ندزف اصتا
 بایماک هلزئدوبع هاب و ندر اا ت ا یک اسع ام وعو ناطیاضو

 عضو هفالخ درفر بوناوا تباعر ندنرفرط زعادخو فئاوط نالوا

 نیتأامو نِ رشعو عبس ا جای داب هرم یار :هطا تک ر چو

a 

) ۲ ( 

 كنهئاق نالپ زاب هماشاب ىلع یلنلد هبت ندیمرکآ رادرس ترمطح فرط

 ۰ ردب روص
 كب فسو یلرد هلیدصف لاخدا هفرصت هضبف یتسلاوحو هرد هداننا وب

 رادتا ههعزانمو لادح یقرهنلوا قوس زی ندرت رشم فرط هنن رزوا

 هب وقت لرللحم نالوا هدنلا ید اهلا یموم رم هلسسح قلوا شفا

 نادناخ راسو ناربمریم نالوا هدنلخاد قلدغکو شعا ثبشت هنماکصسا و

 هب ودنک قرهلوا قفتمو دص * هلبا هلا یوم ری رورضلا بسح نانیعتمو

 یفیدنلف رارصا ندنراتداعس بوص هداب وب و یقیدلوا شمل وا روبح هتناعا
 ضعب یکجهدبا ثدحت هیلک هلئاخ قرهلوا دتع تاب راحت هدرافرط لوا هدلاح

 هلبسح یدادتما لرارفس ورد هنس شب جوا بولوا زعوعسم ندندرا وتم

 | نده رفس تاب ولطم ترک كنساياعرو یلاها هناهاش تلاسلاذس ورح كالام
 یاتش لئاوغ هذه ةلاحا هہاعتلود ندنغیدلوا شالاق یراتفاط و بات یشا

 هدقعسلاح هنلاصعسا كننابسا اباعرو یلاها ٌهحارا هلیعافدنا كنه رفس

 هلمجور یتروص یندحت و نوکت ید هناغرب ونرسزا هدیلا مور ٌهطخ نکیا
 حاعزا والثمو هدنامز عیجو یتغتسم ندناب یمیدلوا ندلببق رونلوا زب وج
 یاضر هلمجور هتالاح مزلتسم یابامر شیاسا بالسناو ارتفو یلاها

 راعشا هن هناتسا ندنرافرط ینادناح یلاوخوا لاحرم تیفیکو تویلوا یلام

 قح قرهلوا لصاو هیراب رمش ترضح نویامش معس ندنفجهلوا شم وا
 ییهناهاشداپ عب مراکم عبط راربغا هکلب و هناهاش داقتعا ریغت هدنراتداعس

 ورند هوا هن راتداعس بوص نیلوا نخ ربغما یعحهلوا بجوم

 یني رای ریشم بانج هدیاب وب هلیسهسبالم قلوا لاکرب زعص وصح صولخ

 ۲ 3 هک راطخا $
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 یتلود هیسور هلا لود نارا یتبم هنسهیمالسا هعماح تهج هلا ناینارا

 هلا نیفرط *یضارت كن رلهطاصمو یافدنا كلادجو كنج نالوا هدنس

 هلیج "یعایسم هدنابو ندنفرط هبناقع ٌهیلعتلود هدننعص قي وت هدنرس

 ۰ رواوا هداداضر هسور تلود هنس وا قرص

 نادنیفرط هدنبقع یدب اتو اضما كن هدهاعم وبشا هدام یحدرد نوا

 تاشو ماوا ةلاع هرک.اسق ناو رک سب ارګ و ارب هدننص تاداعم عفد

 ريغ تاداعم شل هلوا روهظ "هدزرس هرکص نداضما مراتو هنلق هراطا

 ار هيا ربغت باحا اعطف هنطورش دهام وبشا قردلوا هدا مقاو
 یضارا طبضو البتسا ندنسیغتق ره كنت هدهاعم نم نتو ثالذک

 ۰ هنلوا ملستو در ریخت الب هسیا شلو عوقو

 دعب یراصخ رم نیناح ینس همان دهع هطاصم وشا هدام یصسب نوا

 هسور تلود صخ م شاب و هیلعتلود مظعا ردص ت سوخت امالا

 ندنخ رات اضما هلبتفرعم یراصخرم نیا هن بوئلوا دییأت ندنف رط
 ۰ هنلفارحا هلدابم ما هطوا اهد هسیا نکعو هدنوک نوا

 ناف لا هاشنهش یس همان دهع هد وم "هدهاعم وبشا هدام یصتلا نوا

 هلب را اضماو طخ ودنک داتععر ندنفرط یهاشدایو یروط ارعا هبسورو

 ترد ندنګ رات هماندهع دتع یر همانشدصت تونل وا دیو قردصت اعسر

 هدلح نالوا رب ز ماظن هدهاعم وبشا هحوا ید هسا نکعو هدنندم هتفه

 ۰ هنلوا هلدابم هلدتف رعم یراصخ مم نیفرط

 هدهاعم یواح یهدام یتلانوا نانلوا رکذ مالعلا كالا لا قیفوت  همتاح

 نوح اتا وهلدابم هلمات ماعا نیف رط هدهروک دم ٌهننعم تدم لر همانشدصت و

 دنس وبسا هجوم نورتم تکوش نواه ٌههانصخر نالوا هد رعد

 هسور بونلف اضماو مخ هليا نم رلاضماو رهمو الما و ت الا

 یدنلوا اطعا ةلدابم هللدنس موتو یضع كم« یموم ىراصخ م قلود

 طئارشو تافاصم داوم وبشا یدعا نیغلوا ر وطسم هدروک ذم كسم وذ

 ندنرلفرط یفالخاو هبلا راشم یروطاربعا یتلود هیسور هکمادام تالاوم

 قرهنلوا تنایصو تیاج ندللخ قرطن یطباورو طباوضو ربتعمو یع رم
 بانجو هناهاش تاعس یلاعم تاذ ید ندم وام فرط هلوا ررقم و بسه

 هکرونلوا دهعت هلمجو یغنیدلوا نایاشو راوازس همهناک ولم باصن تکوش



 من لوک نسب امر ناو فا ماشخ یار هر ترشابم ارزو ی 0

 ای ریس ید یراتاب ولطم ا ر ا یر نالوا هدف رط

 اف اا او
 یراهمانشدصت كنمبخف نیفرط هلداقعنا هدهاعم وبشا دام یحنرب نوا

 ودنک ارم و ارب كن ەىلعتلود تالاع ییلود هبسور ا نالتس اهل یاس

 تولوا راکرد یکحهدیا ترشابم هنس هل ندشساع هد دیبا و نت اس

 ندهمزال قیبطت هر هفاسم هللا لاحو تقو یاضتقم صوصخ و قحا

 هلبارابتعا ندنخ رات همانشدصت "هلدام ندهاعم نیمی نينا ندنفیدلوا
 هلك ةلج هنف رط نادغب و قالفا رک و هتم ییوطانا رک یا ج وا

 عورش ندننوک همانفدصت "هلدابم هلب رلعا نییعت قرهلوا رخا لهم نوجا
 ییا مور كرک هسور تلود هیر رکاسع ردق هنلولح روک ذم تقو هلرب
 نانلوا در 4 هباعع ةيلعتلود رهبج وم هدهاعم وبشا هدیراتع" یلوطانا کاو

 كنح انج هلساغ ود هصدا كاذک و را هدنا هيل الماکو امام یکلام هاب

 هیسور هب هناقع هیلعلودو رل هیلبا ح ورخ ندنرا وص هیناقم هیلعتل ود یرا هدیفس
 هدعالقو كلام نانلوادر هحصبج وم یسهماندهع هطاصوبشا ندنفرط یتلود

 لاوحاو روما قيس هحفدنلو هیسور رکاسع نیکد ه هیلخت تدم ماتخ

 رک اسع بولاق هدنسهرادا لود هیسور هرزوا لاونم یعددنلو هذه ةلاحا

 هادم اعط ندنفرط هناعع ةیلعتلود ردق هد راجارخا لک كنهروک ذم

 ۱ لامعا یس هراس مزا ولو یالرک ام تنوم وه رم ع قرهش وا

 هلهح و یتیدلوا ی راح نالا نک د هب هل ت دم رخا هد راشف

 ٠ هنل وا £

 واز روت هدنسهدام یک اک ل هماندهع شاب هدام یصکیا نوا

 یاباعر یتلود هیسور كن رلناصروف یرلفاحوا برغ سلبارطو سئوو
 هدهناتسا راد هنطورش تراحن نانلوا اسا رک و هنماظن دن راجت

 شلوا تیاکش و ثحم ثعابندنف رطیرا دک اصاب یس الود دیس وز میعم

 هدفدنل وا دقت رب رقنو رب رقت دوهع بجومر ۳ ا هراص وصخ
 قرەنلق ماها ید ند هیلعتل ود فرط هل مع ص ط ورش یاضتعم نگو جا

 تد ور ماتخ هحور قردشل وا دجماتم هد ادمقن و ترا اب "مزاولو

 یطئارمش تراحت ید ندنفرط یتیلود هیسورو هنلوا تم 4

 ی هاف ایا هاشم “هلماعم هدنفح هبلعتل ود یااعرو هع رعساصتعم

 كن هسافع دیلعتل ود هرکص نددافعذا كن هدهاعم وبشا هدام یجچ وا نوا

 < نابارا



{rio $ 
 نالوا دوج وم وریند هتوا قرهنلوا احماو مده هلغلوا موزا ییهل وب ندنوب

 ےس ۰۰ کنت دت ت نک اک ےک

 مزاولو تا٣ و بوط هلباب رلعقوم کس راسو راهغنلپ و عالق میج
 هلر لاخدا هفرصتو تكلمت د كن هیلعتل ود لوالاک هل را هراس تاوداوه رئس

 یرکسع ظفحتسم وبشا ءان هنفجهلوا نیعت رظفتسم هرزوا هجو یکیدلید

 یدعتو رجز همجور هنیلع یتلم برص یانم هدیعر یوتح ندنرافرط |
 تایسا نالوا مزال هداب و ةتفْشو اتفر هیلعتلود نوحما قمالو عوقو

 عفاومو هددیفس رع رازج ضعب كنهيلعتلود كرکو یني رلتلاتساو نما

 ید ههروکذم تلم وللثم دناوف یرلقدلوا لئا كنسابامر نالوا هدهراس

 اباف هژنا هر هفعاسم هن زلوا ری هلع تا ا کک
 هجور كن راوک رب وو یسهرادا ندنرافرط ودنکح كن رهیلخاد روما

 كنهروک ذم تلم وللثم یلستو ضبق ندنرادب ودنک صیصخلایدل ع وطقم
 هیلیا یظنت هلا تلم برص هیلعتل ود یني راعدتسا قحهلوا ند هیلعتل ود فرط

 ندنسنجروکذ رک و تانا لرک دوحوم هدنکلاع نګود . هدام کک

 راه سیا ندهبنرو هفاط یقنقره یراریسا راسو برح یارسا نالوا
 هبسورو رانابتسرځ ندا لوبق یعالسا ند هلن راتدارا نسح هد هنلعتل ود

 وبشا یسهلج ادعام ندرانالسم ندا رصنت هلتدارا نسج هن هدنټلود

 ید نم لزج قرلوا لدب هدنبقع یمهلدابم یرلهمانقب دصت كن همان دع
 وبشاو را هنلوا معلست هلرب هیلخت یرللببس نامش ضوعالب نب زسکعا باجا

 هلا تبجر نالوا لت یروپظ هرکص ندنخ رات یساضما كندمان دمع

 یماناع ر هیسور كحهلم هنلو هد هيلعتلود كالا تولوا راتتتف رک ه سا 8 1

 یاتسدرز اعج كنهلظتلود هنلف ارغنا تلک نوک ذب ناب 9 ۱ 6
 دهعت لود هبسور ځد هنسارحا كنهروکذم تالماعم اهشیطب هدنرلفح

 فورصم هد ارسا هرادا ندنرف رط نیتدهاعم نیتمبخت نتلود هلکعا

 هبلوا تیحالص هاعدا قلعتم ه -افتسا ندنیفرط بوئلف اا غلابم نالوا

 هم وة یاسیا لروما نبفرط كج هنل و هدد ودح ار ادعام ندنو و

 ند يود ید یني راهار مزاول ردق هنب راسو ملستو هل م هلرب مازعا
 ۰ نا بم یر مونا ودنک یرب ره

 راود كنساامرو هع نیفرط هلبسح ه راح نوک: هدام یهنوا

 رکج نددوهع ونشا تویلوا هدناعب یرلاوعدو خاصم نالوا قیوعت |
E o س 



 ر ارا نکا هر ا ود تموکح رب ز ماونلا لغان وا
 هلو وا رک هتشب ندنکح هغا نوکت جا نمو عام ردقهرز هن راودنک

 هد هیلعتلود فرط موبلا ندنسالاها كلاع وريم هنود هسور لرکو

 یلاوح لوا یني راک الماو لاوما یراقدلوا تلام هدهروک ذم كلام كرانلوا

 نوذأم هکعا لقن هب هام كلام یتناما هلر تحورف هنن راکدلید ندنناکس

 كنس همان دمع هطاصم وبشا هدنتعض یرهروک ذم روما ظنت هلغلوا
 هناقاطعا تلم هام زکس نوا ًاراعا ندنخ رات یسهلدابم یر همانهدصت

 نانلو شعا راذک هنفرط هیسور ندنسیلاوح قاحو هدنساننا رغس وبشاو

 یرللیا تعحر ه هناعم كلاع كلذک هل رلاضر ید یرارانات ناصردب "هلسف

 عقاو هدنصوصخ یرلناکساو لقن كرارانات نانلوا رکذ قحا بولوا اج
 ا یماشاو اطقا هننتود هیسور ندنفرط هلل ود تفراصم شب هلوا

 تغارفو رت هنتلود هیسور رک ندرلنایتسرخ هلباقلاب و هلوا طورمثم
 اع یرودنک لصالاین ؛لرکو شلوا ندکالما تاقا هدکلاع نانلوا

 درا هدنانع كلام هدنه ةلاا قر هلوا شا دلوت هدهروکذم
 لقن هل رللاوماو لابعو لها ههروکذم ٌهکو تم تلاع رنلوا رکشهاوخ

 عناوم ثاربا هدروک ذم صروصخ ید هب هل وتمو و رل هلس هدا نطوت و

 ثلذک نب راهعونتم هلالما راس یرلقدلوا كلام هدهناش كلام بوبقوا

 ااا ند را سادات یراهمانفندصت كن دناندیع ةطاضم ویشا
 بودا تخورف هنناکس هیلعتلود كلام لوا دن هدنفرظ تلپم هام زکسنوا

 1 ۰ هل ریو تصخر هلقن هنکلاع هیسور تاود یتناما

 ۲ ییددنل وا رب رګ هدنط رش ی درد كس دنس ساسا رکذلارام هدامیحزکس

 ۱ | ه زج كنهبناقع ةیلغنلود هلمج و یفیداوا ورندمدقنام تلم برص هرزوا

 | هلتحاعسو تقفش هیلعناود يش یاضتقمر هدنراتح بولوا یمایعر راذک
 تلم هب هب راحت تاکرح وبشا ید هسا قحا ردقنره یغحهنلوا هلماعم

 بسانم قغلوا دیت یرانیمأت حرص هجورپ ءان هنسهلخادم كنەروكذم
 یءاشوا هنخاوم هوجولا نم اجو ینبم هن راهشاس لاعفا هلکملروک
 | ندنفرط هیلعتلود یتروص هلماعم هلبا و وفع ایسنم ایست هدنرلقح هرزوا
 ینیدلوا نکاس كنهروکذم تلم ورندعدقو هنلوا هدعاسم هبهروک ذم تلم

 تاماك »| نالوا شفلوا ثادحا هب راحل بسح بویلوا دوجوم هدیضارا
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 نالوا كرتشمو هلوا زجاح نیتلودلانب یطعو كنورپ رېن هلکمتا تغارفو

 یکلوا ینئافس راحت كنبتلود هدنررنص هنوطو یزافو یلک ناببلا رام

 ردق هلع ینیدل وا بصنم هب هوط كن رېن تور ندروک ذم زافو
 ٤ راهدنا دما

 هدنس همن عاص ور رپ روک ذغ هدالاب ید ییلود هس ور هدام یصسب

 یرلقدنلو یکیدعشو قالفا هر هليا قالفا تکلعو یسضارا نادغب نالوا

 تابصفو یرا رهشاعم هلا را هعلق نالوا هدن ورد ه رزوا ته و لا

 یحدرد هدالاب و قحاول e دوج وم هدهر وک ذم ثالاع و یک سو یرفو

 ملست ودر هب هيام ةلعتل ود ییرا هطا هب وط ادعام ندرلنل وا اشتسه هدهدام

 نادغیو قالفا نیکد هنخم رات ه راحت یادتا هلهجو یغبدلوا .ررح هدنطرش

 هقتع تابساحم هلهجو یعيدلوا نیم هدنطآرش ید رد

 ندستفرط هبلعتل ود هکر دلسو یم هبل اطم مدع كنغلاکت هب راح ماکنهو

 هلغلوا راکرد هدعاسم هفیلاکت هی وست هروک هنسضارا یکیدع كن ادغب

 *یلاهاو یتیفاعم هنس یکیا كنسلاها نیتکلع ندن رات همانشدصت "هلدابم

 یرلهدام یتدم هلیعص یا ترد كراندا دارم لقن هرخا زاد ندهموقم

 ۰ هنلواارجا هلنیع د

 حرصم ۵ درس هدام یحصج وا كنبساسا بمیرم رک ذلا فلات مات یعتلا

 هد رللحم ناو هی یل وطابا ادعام ندید ودح تورب درب هرزوا یتیدلوا 0

 دسور هلغفل وا اقا امامت هلهجو ینیدلوا یعدق رفسلالبق دودح نالوا

 عال نالوا هدندالبتسا ترطابسح هدنلخاد همدق دودح وشا یلود

 دبصف و در هر هیلعتل ود هل لبه و لاحیرافدنل و یکیدعش تاذک جد یعاشو ۱

 ۰ دیلیا میلست یتتحاول هلجب هلبنکاسمو یرقو
 رفس ندا تل نانل وا تعارفو كر هدنل ود هبس ور وام ید

 كنهیلعتلود كرکو رانا هسیا راو مالسا لها نانلوب هدفرط لوا هلیدېرقت

 ندرلنانلو شللق هدهروکذم كلام هدنساتنارفس بولوا ندنساعایر كلام راس

E E می |۷9 

 لقت هب هیلعتل ود "یطارا هل رللاوما و لابع و لها راثل وا رک اوخ



 ا ود فرط هل e e e تاکرح كركه دنلالح هب راحت

 1 هلا نم و وفع هنسهلج اموع كرانانلو شعا هلخادم افالخ هتکلع و

 | هدننف یسهقباس عاضوا بونلوا هلماحم هدنراقح هلا ایسنم ایسنو هلماعم

 ناببلا قباس بویغ وا باتعو رجزو باطخ هدرف مه ندرلهلوقم وا

 | رز ول رارباس هدکد لیا تعجرو دوع هندروب حدف یسیرره درب هنسک

 || هنکالماو لاوما ییددل وا ثالام مدقم ندو قرهلوا ی هدهربتعم نناوف

 0 ۰ راهلوا فرصتم هلتحارو نما

 هد هم ولعم 2.راوت هد یتلود هبسور هلبا هناعع هیلعللود هدام ی چو ا

 دوقعو را همانطرشو هماندهع نالوا شوا ا طد رو دیهغو دقع

 دهع وبشا لرکو هلتهح هشاس دوهع تقو اتقول رک ندهص وصخ تادنسو

 قبدصت ةلج ینادعام قرهنلبق انثتسم داوم ندبا ریغت بسک هبا همان

 ه اقو هلا تائو دهج لاک للخ الب نیتدهاعم نیتمیخف نیتلود بونلوا

 : . ریل
 هدنبمش یکلوا كنیدنس ملص ساسا نالوا دقلم هحدقم هدام یحندرد
 ردقهلحم یغنیدلوا بصنم ه هلوط ندنلوخد هنادغب تکلع كن رېن تورپ

 . || دح كنيلود ردق هر هلب زاغو یلک یراسپ لحاس كنهنوط رهن ندناو

 ۳ هدنه کشم لیعاساو هلوا ل شم هنفرط؛روکذم زاغوب تولوا .یلصاف
 || قجهلق هدفصت یتلود هیسور كنه وط رهن ردق هنزاغو یلک رکذلارام

 ]| كچوک نالوا نوکسمربغ رفسلا لبق بولوا بیرق هدایز هنب راسی لحاس
 ]| هدرهطاوبشا هلو ندنوبو قرهیفل وا فرصتو طبض هدنرب كنيتل ود را هطا
 . || بطح مطقو هلبغارپ هیلاخ ةيلاخ قر هیفلق ثادحا هينباو تام كسا

 . || هوا راج یرادش دما كنساپ اعر نیفرط نوچما تم ویلثم یهام ذیصو
 ٩ لوط نانلوا رکذ خد لرادطا ا ناک هدنهاکشبب یلکو لیعاعماو

 2 ا رر لولا لواملاواتماندنراناح نالوا بیارف هن رانب لحاس

 رلهبرق نالوا دوجوم رفسلا لبقو قوا عضو تمالع هنب رال هفاسم

 حرصمعود هلق نوکس ربغو یلاخ تالذک هرزوا قلوا حراخ یلک یکساو
 هدوجوم عالق یی یضارا ناک هدنس هقب لوص كت ور رېن ءان هنغیدل وا

 12 هنلود هتسور هنلعتلود هلبتح اولو نک اسم هلجو یرقو تابصقو

 تغارف و ¥
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 قلطم لنکوو مظعا رب زو لعفلاب ىلع الا كلملا فطاوع فونصب فوغ ا

 هرادتقا دیک الاب فعاضو هلالجا یلاعت هّلمادا اشاب دجا مرکآ رادرسو

 كنتلود هبسورو یساضتقم یسهلماک تصخرو هقلطم تااکو ید هلابقاو

 راسو یلکلریلاوف هلم اب و هیسور رکاسع "هدرک سو یلارنج شاپ
 هب وسیعلا ةفاطلا ءارك "هدع هیصسلا ةالا ءارما راف نالوا یربلاوف

 ندنفرط یتلود ریاب هبقاوع هللاینخ فوزوطوق لشیم فا وق ةنوق
 هل قندصت یداوم روطسم هدکسعو لوبق هرزوا یسهلماک تصخر هدندب

 هلب راد یراصخ رم هفرط یی را همان دصت موتحت هلب رارهم ه لومو ریتعم
 هطاصم داوم نالوا طورشمو روطسم هدن راکت كنفرط هل رلغا هلدابم

 تنطلس نب رد باد هبلا راشم مرک | رادرسو مظعا ردص یهلاسمو
 ضم همهناهاشداب هاکراب كلف ه اکرد هرزوا مهیلعتلود هعدتسم هدعاقو

 هموق رع داوم نوجمنا تلمو كلم یایارب تحارو تیهافر هلکعا صیتو

 ندزم واه فرط حالفلا بجوتس حالصو مص نانلوا دیهءو دقع هنن رزوآ |

 یارغطو حح وم هلزمن ورقم تکو ش نویامه طخ بولی وط ربتعمو لوبقم ځد
 هتفایفرش زم ورقم تداعس نویامه همان دهع فرشم هلانمارا ناهج یارغ

 زم وا لوبقم حالصو ملص داوم ظفلب ظفل نيك مزال یسملوا رودص
 هکر د زاهدام نانلوا رکذ نوګا یسغلوا تنایص و تیامر هدنرب ولر بولوا

 ۰ رونلق نابعو حرشو ناب و رک ذ هدع وبامش همان دهع وشا هلا نبع

 تاداعم ولردره نالو دادتعااذه انوب یلا هد لود هدام یکلوا

 هاشنهش رک بونلوا عفرو عفد ارګ و ارب هللا هماندهع وبشا تافانمو

 تع هثروو هدنرشب یهاشداب یروطاربعا راسور هلمباب و ناق لا

 هلوا ررقم تافاصمو یتسودو مص دالا یلا هدنرلهنایم یراتلودو یرافالخاو

 ییابسا كج هل هلوا بجوم یتنوکت تاعصاخ هدنر هنایم نییناح ناتسدرپ زو
 ن را ەصوص#ع ترصب و تفد نتدهاعم نيتي نشود نوڪ ا عنم

 هلرب ارحا الماک یداو» عیج نانلف دهم هلا مانی ص ویشا و راهدنا قرص

 ارس تکرحو عضو عونرب فلاح هب هروک ذم "هدهاعم ندنیفرط هلب وب ندنوب
 ۰ رهملبا راکفا فرص هناتفدم هرزوا كماعا رودص ةيالعو

 دییأتو دید هرز وا توفص لاه دننیپ نیتدهاعم نیتی نیتلود هداب یسنکیا
 نالوا ربذب ماتخ وبشا ندنساباعر و ؛هعبت كنفرط هصساضتفم تالاوم نانلیق

)۳۱( 



 ۲ »سا. سس
 ۱ لا س م ها هام تمسخر ندم هاها شدا فرشلارهاب فرط
 مع تقادص مرک | رادرسو مش هدوتس مظعا ردص لعفلاب نانلق صیصخح

 ىأرلاوذ مخافلاو ىلاعملا عیج عمصتسم مظاعالاو ىل اعالارانعفا یسادضتک
 بلاغ دیعس دمع دیسلا رداقلا تاللا ةيانع دی زم صتا رأل اف باوصلا

 الاحو یرکسعیضاق یلوطانا اناسنانلوا بصن یناث صخ مو هولع ماد

 عوبنب نيعروتملا ءالضفلا لضفا نب رحم ا ءالعلا عا یسیاق عوام یودرا

 زونکحاتفم هبثيقبلا تالضعلا لالح هيندلا تالکشلافاشک نیتیلاو لضفلا

 ىلع الا كاللا فطاوع فونصب صتخحلا قياقدلا زومر حابصم قیاقطا

 نییعتثلاث صخمو  هلاضف یلاعت هل مادایلس میهاربا انالوم هداز یتفم

 صنعا مراكملاو دماحا عماج مراک الا و دجامالا راختفا یناکر اي ریهکب نانلق
 طوطخ هن راد هقشب هقشب كن هد ماد دیتا دبع مادلا كللا ةیانع دب زم

 روطا رعا هلا قوا اطعا مویامه ةمانتصخر نونعم هلمهناهاشنهش نویامه

 یاالبماش الاحو یصاخ راشتسمنالوالوا صخ رم كلذک ندنفرط هيلا راشم

 هنناشن یلعا هنر كنهاشنهش "ینامع لاله بولوا یریلاوق كنهبثک قرطو

 اب ردنا هيلارصنلا ةشاطلا ءاریک ةدع و هیخسما ةلملا ءارما ةودق نالوا لئاب

 یلازنج نانتولل كنب روطاریما رکاسع هيحسملا ةللا ءارما ةودقو یکسنایم
 فیایص هد ناژ یربلاوق هدیدعقرط و یطباض شاب هب رکسع ناطباض ود

 قرط ضعبو یراشتسمالاح هبلا راشم روطاریعا هیصسما لا ءارما ةودقو
 اهبحاص یلع ه وب ترجم ریلناب ممقاوع تقح نوطنوق نروژ یییلاوق

 یحندب نوا كنسالوالایداج یسهنس یدبیهرکی زویکیا كی كن هما لضفا

 یسهنس یجنکیانوا زوی زکس كيب كمالسلا هيلع یسبع دالبم عقاو هدننوک
 رک لا فلاس هدنسهیضق شرکب نالوا هلاکم لح هدنوک یهتلانوا كنسیام

 هلماک تصخر نالی رب و هراودنکو تاقالم هلبرل رب رب یراصخم نیفرط
 هللا نفرط "یضارت بوبلباهرک اذم تاعفدلاب یی هطاصم داوم هرزوا یماضتقم

 یتا یرکذ هلی ربا میظننو سلسأتو طب رو دفع هنب رزوا هدام ىتلا نوا

 مرکاروتسد یرلکس# هماندهعیرلکدلیا هلدابمو ریهت یواح یهدام یتلانوا
 مت بقاثلا رکتلاب روھج ار وما ردم مالا مظانم مظان ماعلا ماظن شفا ریشمو
 ةدامسلا ناکرا ديشم لابقالاو ةلودلا ناين دهم بئاصلا ىأزلاب مانالا ماهم

 ی ربکلا ةفالطنا بتارم بترع یمظعلا ةنلطلسلا سومان لكم لالجالاو

 4 نرضا #



 OT TF O سا ی ته تم ۱

 هنسوب امو عقاو هدرایلاوح لوا راد هرات نالباو قاق تشدو نایطرابقو
 دالب ونوصحو عالقنالوا هدناویتم وکح برصو داهطاراد دارغلب علقو

 فیرعت نوصحو عالق مقاو هدنرفارطاو نادغب و قالفا وماقلاب نادوبنرا
 تک وش هات و مش تلدعم هاٌشداب كنادلب و عاق هجن یتفتسم ندفیص وتو

 ناطلسلا نبناخ دوجخناطلسل اناقاطنانا ناقالنا و ناطلسل ان ناطلسل یلع

 متنطلس روشن تداعسروشنم ناونع ماخ دجاناطلسلا نب ناخ دی ادبع

 شقن متفالخ غیلب غیلرب و روب زرپ و ن نم هلبا نب ربلا ناطلس عیفر عیقوت
 مرجال ردزتسکشیاراو نودنعم هلا ن رحلا ناقاخ راهظا هدنمظع راکنو

 باصن تهماتاذ « ضرالاقهّلا لظ ناطلسلا » ماظنلایرد مالک یاغتبمرب

 "هاحو هب وهوم تفالخ فب رش فی رشت نالوا هبهلا ةبطع همهناورسخ

 یابغبا هحنسافتبم اهلک ملا مود رکشلاب و كنه وغرم تنطلس فیطل
 یاصقا ارجا یتمزاول هقلخ یلع تقفشو هّللارحال ےظعت هلبا مایق هن رکشت

 لابکتساو تبعر شیاسا لاصعتسا هکنوج بولوا مهناهاشنهش دصاقب
 مهناورسخ *هدهع ةنارو هنارادجاتتمه تمذ ةمزال تلادع وفاصتا رام

 یدمرس ةينس تنطلسو رارقسالا ىدا ةيلعتلود كلذ ىلع ءان ردشلوا

 هیصسلا م ابتلا ءارک راتحو هب وسیعلا ماظعلا ءارعالا راخقا هلزهرارفلا

 بحاصراقولا و دعا لایذابحاس هنارصتلا ةفناطلاریهاج اصم صم

 هجن هشت عبات اکاو سور اماغو كنب راتلود هیسور رامتعالاو دلا لئالد
 ردناسکلا زقسو د ولتنر ولتمشح یروطاریعاو هاشداب و امرفنامرف كرااکلا

 هد دادسلاو باوصلا لیس هیلا ےھلا و داشراو ربلناب هبقاوع للاخ

 هضراوع و بابسا ضعب تافاصمو هطاصم ةطبار نالوا دوقعم مدقا ندن و

 عوفوو لالتخا ندا روهظ ورتدندمر بودا ماصفناو لالحا لوبق ءان

 یدؤمو مزاتسمیهللادابعنما بالسناو یداب هامد كفسلادج و كنج نالو

 یرلتحارتسا و شمارآ لدالب و دابعوتنوکسو عافدناكناغوغو شروش هلغلوا

 كحالصو ملص ادد هلیسهلازاو عفد كلانقو برح وبشا هدننمط

 ةسور الرو ند نههلاورسخ تقانم تفصن بناح 4 یطد رو دقع

 نیتلودلا نیبام بونلوا دارم ندنفرط هبلا راشم یروطاربعاو یهاشدا
 یراصخ مم اهلاراشم تلودهدننعص تدومو لس دیش وتوفص و م دب ئ

 نوحا كلبا مظنتو هرک اذم یتافاصمو هلاسم داومو هلاکم سلحت دفع هلبا

 ا



 ¥ همان ها صم نانلوا عظن و دعع هدب هبس ور هلا هبلعتل ود مات ¥

 كناهنلایوذآ مهف نع ةقيتح تلاقنو دادضالا ةصو نع هتاذ تسدقت

 رالاسهبسو ءاسن الادبس و یسهینامصس *هرهاظ تیانعو هد ادعص 7 رهاب "هدارا

 هبلع قطص)ادح مرمت ول وا ارح مو عیعش ارح تاب اصا نا

 یابلوا .ae نیعجا هيلع یاعت هلا نا وض رندشار ءافلخ و ن زک تاصاو

 . هل راو ا ا ماو تففا ص كسهر ر سده یایفصا و ن رفتاده

 ( ارغط لح )
 مع لج لبق نکاسلاو نئادلالرباو نکامالاو نادلبلا فرشا هک

 بد رش سدفو هروس هندمو هم رم کی نالوا ما ا هح و با رخ و

 اکو رصعلا هردان رصد و ماسک ماشو كرنا ردهسور و هرداو

 تیالوو ۾ ردتلاوذو رکب رایدو روز ربشو لصومو هقرو ليدو اسو

 سلبارطو سذوتو شبحو برغمو ناوو نامرقو هنداو ساویسو مورضرا

 اییجو مالسلاراد دادغب اصوصخو ىلبا مور ثالاو یلوطانا رادو

 . ناتسجروک 3 ریس و نشا ارجو ا روا 2 نادرو

 ¥ نایطرابقو چ

 | یرولا ةفاك روما یامرف قیسش بانجو اشخ كلام دنوادخ ترضح

 | ارا ةلج تازعم "یرابنسد كن راترمضح ااا یکزا درک و هلآ و

 1 لوماتسا رک ہظعم هل دالب نالوا لواملا ةرسحو یک احو مداح كکرابم

 | صب و مو برم ق او ابهشلاتلحوناورقوهقرب و هن رفاو ناتسب یع

 . لحاوسو رازحو زکد هرفو زکدقاو هرومو دب رکو سودرو سیرقو ماش



 نر
 اد شف

 ی جا
 ۳ و



 . یئردق ۰ رولیدا تی ور ند بم بناح یرافرصمو رولبر و یوأمو
 2 شام غلبام اغلاب ء هراذل وا ا راه تیرومامو تصم هرانل وا

 مهار وب تویمع قوج یسەرا ۰ یدیشلزاب ود رولبربو تانیبعتو

 رک یرخ یکیدلبا تافو هدهلغند ثلکد

 هرکصندنهادعا كناشاب رهاط ناریمریم هکردالقنا لوس هن هدنجا تقو زا

 هل رانا ی و ا درم هدن راک دتا مکحت هدیورک هرصم رانمهلوک

 یدرارولا ندارما ینیرانیبعتو شاعم بولوا یعسقرب كني هبرکسع فئاوط
 یدعن ۰ یدرولپ رب و ندن رالبک كکی مهارا وب یتانییعت كناشاب یلع دمع

 ۰ ردراشلوا حاتح هکلید یضارا رادقمرب ندنا هرزوا كنا تعارز

 كج هبرع ا لاها هاو رشامو كن رر وعام واج اش لعدج هنسو

 هرزوا قفلوا سیردن هیضایر مولعو ۰ یدتا غاسب ىقيص ینیرللا

 هنګ ورت كعیانصو تعارزو ۰ یدردتا اشنا هناحصوطوان هناخ هسدنهرپ

 تل رنو كرهریدتا اشنا رک قوجرب لوک كوو ۰ یدلوا ردا ماها

 دنمازاق هیلک غلابم هلبا عی هباپ وروا كرهریدنبا هبهب ردنکسا یتتالوصح
 حاور ید هنتراع دنه هلا ناف س رشکت هدشل وس رګ و ۰ یدالشاب

 ۰ ری

 دس یهدنلاصتا هب ردنکسا رار هلا ماها هنب ریل كنس هعلق هب ردنکسا و

 یثان ندنسلوا مدهنم لدسوب امدقم هکیدلوا قفوم ید هنساشنا لریبک

 و ۰ ید هدتععای راوص یلزوط ی یضارا قوجرب

 ۰ ردر ندنرارتا لوس كناشاب

 هلا رثکت ینتادراوو راعا یرصم هلمجوو اشاب یلع دم هتشيا

 ه هنس تنطلس حد ادقن هعشب ندفدلوا فوم هرلشیا لوس هدناتسبرع

 ۰ ردشلیا ترهشو ناش بسک هلو ههلود هلتهجو و تمدخ نسح
 ةولصلاو ماتتخالا نسح ىلع هلل دملا

 هلا یلعو مان الا دیس یلع
 مارکلا هاععا و
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 هک ییطصم نالوا یسهدرک رم كرالىلداموعو یردارب ناف كناشاب ىلع دم

 ۰ یدروچوا ربخ
 هلاح تقیقح اشاب یلع دمع طف ۰ یدمهلیاب "یشرب هدننح كنوحم هلتهج و ۱

 مرالغوا ےب نس هللا بلج هنناب یجروح هدینالاعیر لالخ قرهلوا ففاو
 یوم ابقاعتم ۰ یدردلوا ینا ود نسروغار قافن هنسهرا رل هد رکر س هلبا

 تافو اغا دجا رادهنزخ نالوا فورعم ود هتراباتوب هدعب و ك یطصم هبلا

 ید اشا نوسوط ندنوعاط ینوک ید نوا كنهدعتلایذو ۰ یدشا

 یردب ۰ یدتیک بوغارب هدنجما متامو نزح یییردامو رد كردا تاتو
 قلخ هلییسح یکولسو ریس نسح ۰ یدروس ینا هدابز لا هدنجما یرالغوا
 وزرا ییسلوا یلاو كنا هرکص ندنردب قرلوا هجوتم هدایز اکا جد

 ۰ یدرابا

 هدرصم ورندندمر و لصفنم ندنکلیلاو ماشو هنا تئشن ندعلشاب لیلد

 ۰ ردشعا تافو هداناو ید اشا تسو رزو نالوا ےقم

 مان هلغند ندنادوس دالب_یناباش هرم یایما نالوا دورطم ندرصم

 شيعت ردق كج هیلوا ندعلچا لر ەچ: بوک | سفللابو كردبا عمحت هدهدلب
 تولوا توف یژکاو ۰ یدیا راشغناصوا قترا ندلاحو تولوا هدکعا

 یدامو لالا ك دجا یداماد هلا ك ےھارا كوب نالوا ىراكو س لا طفف

 وجو بويا كب یلعو فسوب كب ناثعو كب نج رلا دبع یعبات كکب ناقع
 هنساوقو شلوا یتافریپ ك ےھارباو ۰ یدیشلاق یرایضعب ندکیلاغو اما

 هنسوب یني رب مان فشاک میلس ندنراجما رانو ۰ یدیا شک نهوو فعض
 ا راد ردن وک هرصم نوا تج صو وفع بلط نداشاب ىلع در

 حارخو كعا تعارزو تماقاو له هقرطر ندرصم راد یزامدتتسا

 دن راناح هلیراطرش كماعا تفلاح هن مما كناشاب الصاو كمر و یییضارا

 اشا لع دمع یدلک ہر صم فشاک اس ۰ یدیا ترابع ندکلید ناما

 ےک شلوا ےک یدروص یتلاوحا كرانمهلوک ندنا اشا ۰ یدشروک هلا

 هاما هلکناو ۰ یدرو هبطع هسک شب هفشاک ماس یدنزکرا سا

 ما را هز 9 داو یادوم هدطالخ ۰۳ یدردلوک نان ا
 ۰ زامهلردلا كحجهب ع اناح ندیلاهاو نمهلریو هعطقر نده رصف

 . هروک هنلاح كنرره هدنرکدلک هرصعو رولیر و ناما هنراناح
۳۹ 



 8 كلود س تقولوا ۳ م
 وب نالوا عفاو هحهبحراخ لاوحا

 هعشب ندفسات هن راروصف والثم
 1 شر

 ۰ نمهلس د

 دن نام یرالارما كنتو ریاکنا هلباولربازج الاب هجورب هکر دو یی لا
 هعف و نامز وا یرلنا تویلوا تامولعم هحهل ام باب ندرا همان هل واقم نالیاب

 دیق هنګ رات ردا هجرت ندیبنجا ناسل یدنفا هداز یناش نانلو سیو
 ٠ هعساو ةجر هلع هللا هجر ردشلیا

 هب سصم عیاقو

 هدنګا هب صم رک اسع هرزوا یعیدنلوا ناب هدنسهرص یعراقو هّساس هنس

 د ها تد ر لالثخا نسا روهظ

 هغازوطر رب یرکسع یاسور نالوا شّعا تنایخ هنسودنک هدلالتخا لوا
 هفرط رر یرانا هسیا راو ودك ر واما ك ردقنو قلا ماقتا لرەروشود

 رسا یا زا لمس ت فن اا را هلا عفد

 هرصم ند هب ردنکسا هدنطساوا كنب رفص یسهنسرب زوتوا وبشا هیلع ءان

 قفعاط هللا هتسعت هد هبسانم عقاومو حارخا ندرصم یرکسع هدندورو

 یی رالغوا ادا هرزوا قماللق یکجهیدرب كرکسعو ۰ یدروق ینیریبدت
 | دیعص هلفلوا یکاح دیعص اشاب مهاربا یلغوا وی هکهلیوش ۰ یدراقیچ

 دیشر جد یرلاشاب لیععماو نوسوط نانلوب هدرمصم ۰ یدبا هدنجا

 تبثو ۰ یدردنوک هفرطوا هرزوا قمروتوا بوروق یني راودرا هدنفرط
 نالوا فورعمود جروخ ندنعابنا صاوخو ۰ یدردلی هرانآ ییسهیفخ

 اغا نیسح یشاب لیلد هدعب ۰ یدرب و هنتیعم اشاب نوسوط ییاغا دجا یلوللدم
 رقم لاسا با ل و هاجیواص و: ارح و اقا نسج اج زراو

 تای كنیرد اشا نوسوط ۰ یدردنوک هنیرافرط طابمدو هریص ید
 یهدنتیعم هکه لب وش ۰ یدالشاب ندکب وح هرزوا كمروتک هلعف ینسهیفخ

 تروشمرب هرزوا كیا مادعا هدعب ۰ یدنلازا قردرابا ررب ررب یرکسع
 هدنفح هکب وح هلغلوا لاح فقاو هسیا روح ۰ یدضاج هنناب نوجا
 هب هقناتطرپ ندرالیلد وح هنرزوا كنو ۰ یدردلب ییغیدل وا تان ءوس

 لیخد هغاحوار هصتداعو فرع كتقولوا هکوبلاح ۰ یدشود لیخد

 لاحرد یاب لیلد هيلع ءان ۰ یدرونلوا هاج ندنفرط قاحوا لوا رلنشود

 4 دو
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 سذو ابعشا هورڪ اکا قضت یرانا یافت هله ورک ضع لها

 قرهلوا زاوس هلن را هنسعس لک سئو دعطو شب نانلو ايهم هدنسهناسرپ

 نافس نکل ۰ راشعا راعشا یني راکجهدبا لولس هنلوب قلددناب زاو رارف
 هدر وم نامش هلتهح یرلکدمر و اضر هص وصح و یرلنادوبف هروک ذم

 دجا هورطاب بودیک هتناعل یس هطا|هطارب هدنهاکشنب یسهعلقن راو انا ناک
 راذک و تس شک هدزکدقا هلا تعحر ساک ا حار <| 4 هرق یادوبف

 هدن وتم هدکدت | دورو هنس هلکسلا نوّمم یسهعطقرب ندنرلحا ربدل وا ردا

 هفرطرب یربره كرکسع یهدنجما هلکمیا طض ینا بةعرد یلیکو سنو قم !

 لود رک قرهشالوط هدزکد هسبا یرارکید راشلوا ناشبرپ ردنا رارف

 قلیدنفراص هنسهب راحت نافس كن هیلعتل ود یاباعر رکو كننراخت ابوروا
 سذوت هدر نکیا هدقلارغوا هل رادیدناب زا مور راشعود هنس هبعاد كا

 یایقشا هدقدلوا لصاو هویامه عم تیفک ۰ یدقیچ یرلناصروق

 یف بشر یمازح نایت 4سلا رولنوط رفت رب ه درب ره ندهموفمع

 لالخ هفرطره هرزوا قفلوا طبض هسیا رونلو هدهرره هموفرم نافسو
 ۰ یدلردن وک هدنکا سما وا هدر

 نەدا ضرعت هنسهبراحت نافس اب وروا یک یکلوا ید یراباد رار

 ىسە راحت ناف كن هملعتل ود 2 هود ندا راذک و ت تشک هد ر فا ندنرلفدل وا

 در هناا كن هب وصغم لاوماو . راد شلاق هنراغو بصغع هلا ذخا

 بضع E یرللیا تل ا ید هدقدنل وا صا ندەىلعتلود فرط یسهداعاو

 هبهراس لحاوسو هریمزا ی ردیپ یرهنیفس ریازج هکو بلاح بولوا یرایرهش

 هلبا هلیسوو قحا یتوقو تیعج كنرلیاد ریازج بوژای رکسع هللا دورو
 رهلبدبا غاسی قلزای رکسع هبولرازج دعب ایف ندنکو دنا هدقلوا ادیپ

 كنوب ۰ یدشلزاب هیلع ما وا هلود نرومآم نالو هدلحا وس هدل وب وب

 تاکرح وللْوا دعب اي بوریدنا هوص یرانکلی ولریازج هنرزوا
 هلب ربعا زا ین ر وفع كن راهشاس معارج هرزوا كياعا رادتا ها زسا

 رازج قباسلایف اک بولیردلاق غاسب روک ذم قرهنلوا هدعاسم هنب رال ۇسم
 هيلع عاوا هدهدعتلایذ رخاوا یواح یتصخر هنن ریرحت رکسع كنغاحوا

 هدنلحا وس هب رز رب نوامه یاع ود تدمر هنغج هل ر دلاق عاسیو ۰ ردشلزا

 سلبارط یدیسلوا شا هماظتاو طابضنا تح یتلابا رازح هلبا لامعتسا
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 ا e دلا یراقانا تور یی رلهرب دناب ریلکناو ِ لتق

 هع ریلکنا نانلوب هدارواو یتعباوتو یتسهجوزو یتسولسنوف ریاکنا هتشب

 ۰ راشعا ساحو دخا ی ریو

 ريه نوحمآ ی ید أت كنول یازج نامه قحصاوا لصاو ههرنلکنا رخ و

 ۱۳۰ رب, راهم هیت ها o o نالوا حارخا و
 هنهاکتس رازج یتوک یجچوا كلاوش یسهلج لرهشلرب ید یساغنود

 یاوجو یدروص یتتیفیک كنهنتف ندا قبس یلاربما ریلکنا ۰ رایدلک

 ۰ یدشرک هکنج هدنساضقنا كندمو یدربو تلهم تعاس جوا نوجا

 كنولریازج ۰ یدنلوا ماود هه را هلصافالب ندنیفرط ردق هر تعاسهصک
 یم هینبا یهدلحاس و یرانزح و یمهناسرتو یساع ود ٌهفاک ادعام ندننیتفرفرب

 | ههطاصم دنع هلا ول ریلکنا ًاروبح ولرپازج یسادرف ۰ یدلواوح بوناب

 ۰ یدلوا روبج
 هد رازج ەش ندک دتا لوبف قیلاکت نالوا روک ذم هدالاب ول رازح هک هل وش

 روج هقالطاو هلخت لدبالب نامه ینیرالیبس كنراریسا اب وروا هلماب نانلوب
 فداصم هنلاوش یسهبرجم ةنس رزوتوا زویکیا كي وبشا راد اکو بول وا

 زور دنج ۰ ردشفلوا اضما همان هلواقمرب هدننبب یلارما ریلکنا هلبا ولربازج

 :ریلکنا جد هدننب یلاریما یتلود كن" ( یزابیپ ) هلبا ولریازج هرکص

 نيد یرا هجرت را همان هلواقموب ۰ ردشع وا دقع هلواتمر اتیفوت هنسهحاصم

  رولوادارا هش (۷) و (>) .دانک
 ۰ ۰ .ییشعا روهظ لالتخار ید هدنعام وا سو هداتا لوا

 برغ هلکغا یقرتو دیازت تاق تاق یرلهیرح وق كناب وروا ٌهيرحم لود
 زامهروا یتیرلیک كنرف یرلکدلک تسار یک یکلوا یرلیاد یرلفاحوا
 شغل و هدنلعیص ندنو راباد بوتشالراط یرلتورت هراد هلتهج یراقدلوا

 | هلو لیت هدنهیلع كرک رب یک شما لب هکناص بیس کوب ۰ ید
 ؛.یدنا راشمراساپ
 ےھا راو یاب یلدو ناب وچ ندنسهفاط یرکسع هدنغاحوا سنو هدانناوب
 لالضاو لافغا یتس هشاط یرکسع دسفم رفن ترد مان یلهکتو ناولې

 ځد اشا بودا مابق هلاتقو لادج هلبا اشاب دوم یسیکب رلکب سنوت ردا

 ¢ لها ب
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 67۲ ا ۳
 ود مرکود یرهشو مردبا هب راح هلیس ودنک هسیا زافلوا لوبق هلاکم
 ۰ یدرب و تصخر ه هلاکم زس هراج اشاب رع هلکعا حرصت

 اندراس یتلود هرلکنا هد هلاکم نالو ع وفو ینوک یحرب كن اس ۱

 ندنکیدتا ما رتلا یبهلخادم هنروما میظنت كنب راتلود كنتو نینابلهسو
 ۰ یدلنید رايا بلط یسهطحاصم هیراقاحوا هبریر كراو

 هب هلاکم رارکت یسادرف هرکص ندکدتا هرواشم هلبا دفع ساحر اشابرع

 ضیوفت هنتلود ایدراس یسهدلب زیونج ندنفرط لاربما هرکوب هدکدلشیریک
 كن راتلود كنلفو اندراس هلر ازج ردلخاد هداندراس دوا هلغغل وا

 ریکت روپو یلوپانو قلوا یک یسهلاصم ول هزتلکنا هلینیع یسهطاصم
 یسولسنوق زیلکنا میم هدریازجو قغلوا هلماعم هلهجو وب ځد هدنراتح
 سار یللاو قاب هد هني راشبا ایندراس هلغلوا یسولسنوف د كنابندراس

 قلا نوجا ربسا رره ندنفرط ولهتلکنا بونلوا دازا یراریسا ایندراس

 ندرلنابتسرخ هدرازج دعبایفو كلرب و شورغ مشبللا هیول رازج ردق هبا
 قوا قالطا راریسا دوحوم هلا افلاو عفر یتدام یعاللوق هلوک |

 هدیدش هلاکم هنرزوا فیلاکتو ۰ یدنلبق لاقمهوالع جد یراصوصخ

 دوجوم قحنا بودا لوبق یب مکآ كنيلاکتو اشاب رع كلردیا ناب رج

 هجرافاح وا یرالدبا دازا هلیساطعالدب شورغ رشیللا كنمراریسا ناینسرخ

 ثكجهدبا لوبق یربکب سلبارطو سنوت یب هداموب قرهلوا هلئسهرب لکشم

 دلراص وصخ وب هلل راغ و هدنددص كماعا لوبق رایاد هدهسیا راشملوا

 ما هلهج ون ندیهاشداپ فرط هدب ولی روص ند هیلعللود ف رط هرک ر
 هتروص وب بولند رولکمزال كلربو رارق هروک اکا هسیا رولیرویب نامرفو
 رب یرومآم نانلوا نییعت ندنفرط اشاب رع كردا تقفاوم خد لاربما
 ۰ یدلیا تدوع ید یسودنک بوردنوک هلوساتسا هلبا ییتفرف ریلکنا

 نوکت لاقولیق هدنسهراولریازج نکیا هدهار یانا زونه لاریما هکو بلاح
 هب هحاسمو ضاعا ندنسهلواقم نالوا هلا لارما بوقروق اشاب رع هلکعا

 یکیا انیمضت ینوک یحتندرد یمرکی كن هرخالایداج ینبم هنغیدلوا لئام
 یلاو نکيا راردا تعزع یرغوط هلحاس عاقجالاب لذارا ر دق كيب
 بوت هلحاس نامه هلکلتسوک هحاسم تروص ید ندنرفرط ناطباض و
 یژلنایلاتا نارافیج ناحنم هلیسهردناب هرتلکنا هدرالحم مان نارواو یورو



 دن تس دینیستاتج را مسی عصب ره

 اب ۰ ید راردیا نظ زمهلک ندنتح

 4 ید

 روب هکلیا فرطر ېب هلاغو كلر هر و تروصرب هشیاوب هبرګ لود

 ۰ یدلرب و باوجوید زیا هلخادم اعطق

 لودلا س تموکح نالوا تشب رس الماک هلیوب هدا و ترح هکوبلاح

 هلا ول هزیلکنا هند رژوا كنو و ۳ شلوا دم دعم ه را زلد كح هلک هنش اب

 نوا زوي زکس كی راد هنب رلقاحوا برغ هدنندب یرتلود ایسورپو ایرتسوا

 اب یو هاتف کتیا نیش نسیم اس شب
 ۰ نا شف قاشا هل واقعرب هاش هعایذ یس هیر

 ۰ یدنروک هدنهاکشپ بض رازج هلیساع ود بکر م نده وقسارپ

 ربلکنا معم هدربازج هلا نیتقرف رب ندنفرط لاریما هدا مدقم زور دنح

 دنصوصخ یسةطاصم هلا نتایلصسو اندراس كنول ریازج لأم ٌهصالخ

 ۰ یدبا ترابع

 یدتسبا هلاکم رارکت لاربما ۰ یدتا عانتما ندکعشرک هب هلاکم اشاب رع

 ردق هتعاس یکیا بوزاببوتکمرب هباشاب رع رارکت لاریما ۰ یدقلوا لوبق |

 اقا اه سیا یس هایم كانا
 ۱ هدکمرو فعض هند طبا ور نالوا هب هبلعتل ود كنيرلفاح وا برق هدیناحا

 ه یلام باب هدننص تیاکش ندنرافاحوا تغ وبشا كنولهرکنا ارخوم

 هسسیا زاغوا غارفا هنس بلاقر صوصخوت هدیعمر ررقت یکیدر و

 | | هنیرهیرح دعاوق ك رلقاحوا هیلعتلود هدکدتبا عرضت وید ردراتج هلوا

 كنبرافاح وا تفهد هرقل و راظنا نوک لوا هتشنا ندنشدنل وا دع لقتسم

 | كریازج یاوجوا كنبلاع بابو شازوچ یراتبعم طباور نالوا هی هیلعتلود

 | تویصفا لاریما نالوا ینادنام وق زکدفا كنول هزنلکنا ینبم هقافناو هتشیا

 | | یا یرکذ هلی رلقاحوا برغ هدنلالخ یسهنسر زوتوا زویکیا كيوبشا
 را هعلعف ر هدن رب زوت وا كنت رفا ترام هلغلوا ا ږچظنت یہ رص اوا رش

 1 | هليا قب را یدب و نیتفرف تردو نویلاق ریبک هعطق شبو ول رابنا جوا

 | رلکب رازج لاحرد هدنروهظ افثود تولک بوتکمر ول رک هنسولسنوف

 . || اود هرکو ندنکو دیا شفلوا مما یسلوا میلست هباشاب رع یسیکب
 || ۰ یدرو هاشابرع بوروتک ییوتکموا لاحرد سولسنوق یکیکیدنروک

 . | ندنای یفیدلوا ییولطم صخا صوصخو بولوا طسوتء یتلود هرتلکنا

 هک هلاکم



 سن وتو رازح یک یراکدتا رسا السا لها نک هن رللا هلا تصعو

 ارجا هلږنیع یبهاءاعمو هدنقح یرایک نایتسرخ جد یراقاجوا سلبارطو
 هدر ره اب وروا لود بونلوا اغلا یعاحوا ریلاوق ارخوم ۰ یدراردبا

 ًارظن هرلکدتا ما لا یتسارجا قرهلوا تسبرس كنه رو هر تراجت
 ندهدافتسا هدنلو ترافو بصغ قترا ید یرلفاحوا بر وبشا مز

 هدل وصا یکسا رانا نکرولک مزال یرللک ود هنا و ت راحت هد وک زاو

 هطاصم دقع دوح دوخ هلی ابوروا لودو ۰ یدراردا رارصاو ماود

 رانو ۰ یدرارولا ید هراب رادقم ررب قرهلوا لص لد ندرلنا بودا

 هنسهب راک او هب اهم لود قروهلا تراسحو قرهلو زو هک دننکا

 ندنفرط یسارفس هر ام لودو ردا ضرعت جد هن راک هبلعلل ود هعن و

 ارجاو یرماوا نالیرو ندیلاع باب بناح هنبرزوا راکتشا نالوا عقاو
 ۰ رلیدلوا زلیا افصا یخد یاباصوو اصن نانلوا

 كن رقاح وا برغ دعب اف ردنا دیازت یراتردفو توق كنه رحم لود هکوبلاح ا

 | بولوا ندناعصاو یرلکج هبا لمح هنبراقل راکبصغ یهدنلوپ قلناصروق
 ۰ یدرارودا هحاس اقوم ندنراقدلوا طوب رم ه هیلعتلود طقف

 رارصا ردقو الاب هجو رب نوچما عنم یتنراحت یحنز ول هرتلکنا هکیدلاق

 هدب ودا بصغ یتسهبراحت نتافس ابوروا كنقلخ راقاحواو نکیا هدکځا

 مادتسا وید هلوک هدنهاکشیپ كناپ وروا یرانابتس رخ یربکدروگ هلا
 هلکنا ید كنب رلتلود اب وروا راسو یکج هیمهدیا لمحت الصا هن را
 ۰ یدبا ندنابسم ینحهلوا ققتم

 یتیراتردفو تنکم جرد كناب وروا لود قرهلوا رب ندلاع لاوحا رانا
 رگ هبلعال ود هلتهج یرافدل وا هدکعا رارصا هدلو وب نیل رک فست ۱

 تح ییهوسج تلایا حواوب ردا هیرت یکرد یرانا هلا قوس اقعودو
 یک ا ید كن هيلمالود یدک نکرولک مزال قلا هاظتاو طابقا

 هظفاح یتیراهاحو ناح هدل- یرلفدلوا فقاو یک یکرک هلاع لاوحا | "

 ام نالوا یراج هص زور هدلوناشسا هکلب و هه خادا روما هدنل و

 هب هيج راځ روما هنس هش روح هقرا ها وروا ردا رظن صح هب هدا

 ثیمها ید هن روما یراقاحوا برضو ندنرکذللا تقد رطن فطع

 كنيرافاحوا برخ ابوروا لود یغوچ ندتلود ناکراو ۰ یدرارویءرو |
۳ ۴ 

۹ 



 را اتر a لالخح ۳ نیس یلغوا نامم 1

 هدېع كنا یراراعتو تماعز رنک او تاعطاقم فک كنغاصس ناخوراص

 كب ید بع ندتلود لاحر هرزوا كعا طبض یتسهکرت هلغفل و هدنما لا

 كل وطانا بولوا ند هیلغتم یرللغ وا ناق هرف قحا ۰ یدیشلدا رومأم
 هبلغتم جد یاوح لوا هرک و ندنکو دا یراح یرادذوش هدنل وف هنروا

 هرادا ندیلاع باب بناح «یرظوط ند رغوط قروه راتروق ندسلا

 تسشلاب ی كناذر ند هیلعتل ود لاحر مظاعا هرزوا كلردتا

 0 لب رو ا دی یادم سا نالرا ی ا یک دنن رک هدویهزا
 هنص وصخ هتسرک بونلوا بصذ یرظان ىغا“ ناخ وراص یدنفا

 هدهدعقلایذ رخاوا نوجا یتعزع هناخوراص نامه هلبا لیکوت ینسادضنک
 ۰ ری رک لا ما نوک
 روقو كب قحا یدبا تاذرب یلرکد ندنلاحر تلود اھ یدنفا ناقعو

 یا ید یدنفا تلاح ندنکیدغا صبصبتو ورفرس هیدنفا تلاح بولوا

 هدرلهرشط هلبا راشیا سیسخ هلب وب نوجما ریقح درج بوی وط هدلوبناتسا
 هدهرره بویمروتک للخ هنب راقو هن یدنفا ناغع ۰ یدرریدشالوط
 ۰ یدزعا روصف زب وحم هدهفظ و یاشا هسلل و هدنمدخ ولرده و

 تلاح نوکر الم ترم هداز یدصک روهشم ندنسام دن كندنفا تلاح

 تلاح هلکرب و رخ راقاشوا یتکیدلک كندنفا نافع نکیا هدنناب كندنفا

 یا عییشت ردق هنشاب ناب درا هدندوعو لابقتسا لرهدرکس هب هفص یدنفا

 یدعم یدلاق قلاف كکیدع | همدا و مدنفا قرهلوا رم الم تزع هنرزوا

 هدناوج ید فا تلاح هدکدتا لاوس ويد هل بيس هزکتافتلا ترس

 مدرف یوم ملا یشرومام ندنلا میتا.قلاف+یوخ همداو نم ترا

 نوچگنا مرویمهلا ینا راو كایدنفا نامثعرب هدنرزوا نکل مرولیبهلا هدیفناح
 . | ندالم تزع یغیدلوا شعد مروبهلوا روبح هسمارتحا هلب و هج روک

 ۰ ردلوقنم 1
 ۰ یدا یراح هرزوا لار ا تقولوا كن هلعتلود هتشب

 2 هنس درا :تهخب یدک لک

 چ یلاوحا كن رفاحوا بض #
 ااا ییدمالسا نتافس یرلکدلک تسار هدزکدقا یرربلاوف هطلام امدقن

 ِ و بصغو #



HN ۱۰۹ 

 ۰ یدیاتاذ رب هیکشل اد دش ۰ یدنل وب هد راما همرکم هم ردو هنا ید یر

 ۰ یدیشمردتا نتو لزع ینا اشا ىلع دم هرزوا یغیدنلوا ناب هدالاب

 یاش ۰ یدلوا توف ید كرد هداز كس یضف نیما رفد هداتناو هن

 فیلأت بولوا توف كب دج هداز كس یضبف یتبما فد هکر د هداز
 نوفدم هج رار هیصولا بسح _یهدر "هدصق ح رش نالوا یسهدرک

 (انظ الا مهژک | مینی امو ) ۰ یدردتا نونف لها نیعا یافخاو

 دوخ لوق باتکب سکره ٭ مهدنلوقلا فاتحرنه باب را ( یعابر )

 موشن طخره ٌهتشکرس ۶# قلطم ناشیا طخ مناوخت هک نآ #٭ مفر درک

 ۰ یبتا ( لفویمه

 یناک هنویامش لقن بولوا قیض كب یرهراد ینوبام یارس ویقب وط
 اقناس قرهلوا رداص هینس "دارا هنعیسوتو ددح هدانناوب هلتېج یغیدلوا

 فراصم ۰ یدیشفلوا بصن یتبما ان یدنفا مراص مهار | یتیما ناخ رضا

 قجهنلا یمدلالا تس هسخو قحونلوا افا یمدهنا رض یسهیاشنا

 قجهنلوافرص ندهناخم رض هلکنا نوکت لاقوالبق هدنر هلشق یرهگیوید
 ۰ ردشلدا هلاوح هاشاب یلعدمج یمیلاو رصم یه وست وللو
 ندفرطهنیسهیاشنا فراصتم كنو امه یا رس یراهدرک .یرضکب هکردب رغ

 ماتخ یماشنا كنوامه یارس یدلاح یرلکدتا وکتفک ود قج هنلوا هب وست

 بویم هشالباپ یتفلیجاب وب كنا راب رکی هدکدنا برقت یتقو همی وب هدب ولو
 غلاب هثیش یلیخ یترجا هماب وب هک هاب وش ۰ ردراشهراقیچ هعزاسنم هدنرانب

 شع و زکس قرف یرلفدلوا بوسنم كنفانصا یاب وب هلتمج یغجهلوا |

 هب ودنک یشیاوب تعاجره بودیا رو هلداح هدننیب یراتعاجج زکس
 قرهنلوا فوخ ندنودح هد رعرب هلتمج یکیدتسیا كعا صیصخت
 فرطرب هلداحم كرهلب رب و رارق هرزوا قاب و لارتشالاب ندنفرط یمیه

 ۰ یاب هرب هرکذت نانلوا هوالع هلیغر ( 4 ) هدلید ۰ ردشلدا
 یکصاخ هدنب وامه یارس شاطکشب ی» هک یلاص ینهکیا كنهدععلایذ

 هدهطوا نالوا یتیبم كناطلس هنیما هربغص هدنسراد ناشلاهیلع ناطلس

 موجه بتعرد بودبا روهظ قی رح ندموم شلغارب هدیالوط هسلصتره
 4 راح لوکرب هلا ناطلتس هنیما هددسلا شش وآ افطا هلا ن رومآم

 ۰ ردشلواعلا نزح بجوم 4 هاهاش تاذ یرللوا شعاب بویم هل راتروق
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 ا یلیامور یبیدنفاقداص هدازادضتک هنن رب كندنفا كس تزعو

 نوک شب نوا هلغلوا روعشلابّولسمو یناف ریپ هسیا یدنفا قداص بودا
 قدص یرکسعیضاق یلوطانا نالوا ندنناب وسنم ودنک هلا لزع نا هرکص

 شلایسهناب لّوبناتسا زونهو یرکسعیضاقیلیا مور یییدنفادیشردجا هداز

 یرکسعیضاق یلوطانا ییدنفا باهولادبع هداز یصتسب رکذلا فلاس نالوا

 ید هبیدنفا بیدا یطصم یلوطاتا ردص قبسا نالوا ندنساب رقا تودنا

 ۰ یدریو یمهباب یلیا مور
 هلبا قمرباق ینتاب وسنمو اب رفا ودنک به یدنفا مالسالا مش لصاحا
 ۰ ید هدکعا توعد یناضارنعا قوجكي هدنفح هسیاو بولوا لوغشم

 هلب رقت ررب یرانیلپ وس زوس هدنملع بولیقبص یناج هکدنشیا دوا
 هلتمجو هتشيا یدرتسیا قمابق یی زعا كقلخ هلتروصو كردبا درطو ین
 ۰ یدیشعا قئ ههسور یهداز یماح یسیضاق لوساتسا هحدفا

 هبساح هب زج قبسا ود شلو زوس هدنملع تلود لاحر ضمب هدهرص وا

 هفرط رر جد یدنفا خاص هداز یکروک یبتاک رایج وط قبساو ییح

 ۰ ىدا راشغل وا ق

 ره قرەلوا كمد داسفلاب یعاس راندا تک رب هدنهملع تلودو هاشداب

 ندنناهجوت زسلو كندنفا نداعلانب ز اما رارولوا ازج قحس هدنلود
 ازج اکو کوش ود شا ثح ندننآ ارجا سوکعم كندنفا تلاح دوخاب

 ۰ یدبا ندنس هععس تالماعم هلرود لوا كعا

 یسهبرق یضاق بولوا یساغا یرچهکی قبسا یخد انا نایلس یسانا یرصکب
 روفکت یا تونلوتشوق ندافا دیج لیلخ نالوا قم هدنکلتفح هدنراوج

 هدنرشاب هشوک هدهرخالایداج لالخ هکوبلاح ۰ یدشمردتا ین هنغاط

 قفلو زب زع نان هناد رشب رچ وا شلغارب ندههگ هدنرزوا یراشاط رازمو

 نیکست هلکلروک ر اتراشا یک قغلوا بلص ندنرازاغوب رلبلک هدرااح ضعب و
 قب رطلابسح هبا لزع انا نایلس هدهرخالایداج رخاوا نوجما فیجارا
 او در ید زاو 7 ادتشاوا«یشاغا یرهکب انا نسخ یسادضتک لوق
 و ارد ىا تر ناجا عام فب رش نالوا سادا
 ۰ ردشم ردتا

 ۰ ردشفلا یربخ یکیدلیا تافو هدکیالس كندنفا بلاغ فی رش هداننا لوا

 + یرکب
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 هنا د یکیا ندالضف ایه و ندنیسردمرابک هدهرصو طعف ۰ یدراق ییتاقلعتم

 4 یدنفا ك تہکح فرام هداز كب تععع عد ۰ یدر و تب ولوم

 هدبصق یعب هعفر صاوخ هب یدنفا هداز یاش سد و دعفوو فد مش سدق

 دناکي ید یسیکیا ۰ یدردتبا هیجوت ینی راضق یراصنا بونا وا
 قرلوا مضنم حد یتلاصا هنلاک كکب نرکخ فرا ایک واوا کک

 هنس یرکی وا ارز ۰ ردشمتا عطف لوا هنس نوا یسی ردت قی رط ةفاسم

 ۰ ید راشملا یس ردت سور مدقم هئس زوت وا هداز ییاشو م دعم

 یدنفا هلادبع هداز یرد قیاس مالسالا ج نالوا قم ایفنم هداسینغم

 د ا هدنس هلاخا عقاو هدکبب هلا قالطاو ومع هدل والا میر "هرع

 ۰ یدلروم هدعاییم

 هکمو نالوا. فارشالابیقن هدهبلع تاهبجوت نالوا ارجا هداشاو

 یدیفح یدنفا قیفوت نانلوب ندنناقلعتم كندنفا مالسالا میش و ندنرول هاب

 قسا یابطا سس نالوا یتدسانم هنلاحر نوردا و a یدنفا یلدص رګ لمس

 اشاسو لوباتسا هرایدنفا باهولادبع هداز یس یریتس ناریاو تع#

 تلذکبولوا ندنرولهاب هنزداو رهاط ريم هداز اشاب یطصم یسالم مصم

 دیاطخت نالوا رومآم هواه کس مسرتو بوسنم هنلاحر نوبامه نوردنا

 روهشم یدنفا مار وبشا ۰ یدلر و یرل هاب هکم هرایدنفا غار روهشم
 كنوامش یارغ یارغط ۰ یدا رصع هناکی هدیلج طخ تولوا طاطخ

 ۰ ردکنا یمسر یکیدعم
 هژلتهج ییبسانم هند رقم صعإ الا هحور یدنفا نداعلان ز مالسالا میش

 یالع رابک تویمهردلوط یاتمو هد هسد دلک دیش ماعم لومام ربع نم

 یضاقلبا مور ۳ مدقم ندنتخهدم و یدرولب روك هلو هدن رظن هر

 هنایلاباال هدنرس قرهلوا ددرتم هنسهناخ كنیدنفا كتزع نطصم یرکسع
 نداعلان ز بویعاصینا یدنفاكتزع ندنکو دنا شلع ا نایرج راتبحاصم

 ندنفیدل وا نمهکح ییبظعت كنا هرکصندکدک هبیماس ماقموب هسیا یدنفا
 میر لئاوا یا كرد اقلا رازوس هنوبامه فرط راد هنلاوحا ءونس

 ندنفرط یابعو دال وا هدعل و ۶ یدردشا ین هب هربت نالوا یل هب را هدل والا

 هب یلوسلک هنب رزوا یسغلوا زای ضرع هلی زادکو  زوس هنوپامه یایکاخ
 ۱ ۰ یدروتک

  relسم ۱
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 ۲ ندنفیدلوا شلبآ E هفارطا ب بو وب هنتفو داسفو شا درسا ۲

 7 . هنداعسرد خیعیدل وا شمردن وک رگسع رادقمر ید ندمورضرا اشا اباب

 ۰ نا هلفلوا بجوم یب یراپ رهش بضغو تدح هدکد تبا اهناو ضرع
 ]| هدههخاو شلردنوک یلاع ما هباشاب اباپ نوجما ییدأت كنب رلاخا هنحدخا
 | هنتیعم هلسهعلاطم رولوا راحود هت وعص هکد باش هلینسح قفل وب م اکعتسا

 . || رومام ید یراولراعو اعز یهّیکْسا هلم اب كنب راتلایا ردلچو مورضرا
 ٠ ندنکج هلک م زال قلراو هج ولتوق هن رزوا تاصع هرکصندنو و شلدا
 13 ٩ ردشلروب هیص ون هنسودنک یسمارواط هلبا ینأت

 . || ندنایدعتو ام یراقدلوا راجود وربدندمرپ یسیلاها مورضرا هکوبلاح
 ۳۱ یا سا اار لالخ ندرقدلوا اکا یورک ثب یالوط
 9 .بلحو هاشاب ردنلق یسلاو رکب رادو هقر شعم تلابا هدناهبجوت

 ردلجو مورضرا یرلتلابا رکب رادو هقرو هباشاب دجا دیس یسیلا و یلوطانا

 هباشاب لالج هداز رابج یسیلاو بلح یتلابا مورضراو هیاشاب اباب یسیلاو
 نال وا شف قد هس ودر ود روددا مظ هب لاها ان دلم لابا ردلحو

 ۳ یدلروم هبح و هب شات 210 !فط) هداز یهرز

 | ارزو ضعب هدعب بولوا ندننادمارس یسایقشا ولغاط هدیلیا مور لصالا یف

 | لاظ نالوا فورعم ود ناربت دوو مدت هلیعا یلیشابکو لب هدنراهر اد

 هدنسوپف كناشاپ اباب بودبا ردغو لظ هبیلاها هدراوبق یغیدنلوب ناما یب
 هلتمح یکودا شلیا راستحا هراتعانش ولردوا ځد هدنتلابا مورضرا نکیا

 قکیدر و رارف دندو درط ندنسوبق قرهلوا رام ندناخو دوا

 ییسهن رخ كناشا اباب هدکلرب هلسنارفن یتبعم هدکدتا راعشتسا موقرم

 یلاع ع وع یکیدلیا رارف هراغاط كردا تراغ و بصغ یتسایْشا صعب و
 لا شع وطقم رس هلا ما دعا ةسدا رک هلا هد هر ره كم وقر نامه هلعل وا

 دنفرصتو تالو نالوا هدنتهج یلوطانا نوجا یسلردنوک هداعسرد

 ۰ ردشلزاب هدیک ١ ضا وا هدلاوش طساوا

 هديل وسلک هدناهبجوت ضعب نانلوا ارجا هدمرح لالخ هصنلک هنلاوحا كتاب
 رازی ها هباش اب فسو ایض قبسا ردص نالوا قم هرازولا عوفم

 ۱ ۰ یدلرویب هیجوت یلیا یلراقو زوب ضا ءاول
 ودنک ی دنفا مالسالا ۳ هد هيلع تاهبحوت نانلوا ارجا هدمرح لالخ هنن

e 



 هک ۲۲۳ ۶

 ۲ كننلوط انا توفوا ایهناو ضرم هدا نف
 لاح قفاوم قلراقیج یرفس نارا هدر هدانا ینیدلوا هدنابلغ ق

 روی هلوا كاد یغاب رلندیا زوج یدودح ندنکیدلروک تحصمو
 هن رءفد و درط هل رنک هفرطور كرهیلدا ز وا هن دودح نارا هسا هل وا

 نالوا دراو ارخوم ۰ یدیا شلزاب باوج هباشاب اباب هدنننیسفلوا ماقا
 ند فرط ازریم سابع نوجما قوا قوس هن رزوا زدناور هدننارب رح
 هرزوا قلثارواط ولطاتخا هلغغ وا راعشا یعیدلوا هدقغ وا هیت هملکر کاسع

 هیلع را وا هدهرخالایداج رخا وا هن رارومآم دحرس راسو هباشاب ایا

 ردو

 هدةملسا وا هل را هلباخ .هبلغتم یهدشلابا نوز رط ندفرطرب ال اب هحورب

 هب هبطابتحا تاکرادت هن رزوا یراتکرح اعا كنولنارا جد ندفرطر و

 دهابخ ردا تیمهاو تماسج تیک یسهباغ ردلج نکیا هدنهلوآ تیشت

 ۰ ردشلوا بجوح یثالت

 كنب ردپ ك دجا یلغوا كنائاب لس لوتتم یسیلاو ردلج اشاس هک هل وش
 كب رع یتسیلاها الع "هراحا ناکهدناخاد یتلابا ردلج كردنا افتقا هنیرتا

 نصح رادم هنسودنکو  شمردتا درط ینلسم روک ذم ءاضق هلا داسفاو

 رابتسا یتیدلوا شعنالرمضاح هنابغطو یغب هلا ثبشت هنساشنا رهلق قحهلوا

 ردلج اقاطا ههورضرا هدرفص لالخ نوا یمادعا نامه ینبم هنعدنلوا

 هباشاب میهاربا ناولهب ( اباب ) نالوا یرکسعرس یناح قرشو یسیلاو

 هب اشا ناعلس هداز رادهن زخ یسیلاو نوز رط هرزوا كعا هناعا کاو

 قوس هنفرط هراحا ندنفرط اشاپ باب لاحردو شلردنوک رنامرف هقشب هقشب
 دیدش اتش بوشود راق هدننسادتا لولبا هرلاروا هدهسبا شلدا کشف

 سوم ندنفیدلوا لباق هب رکسع تاکرح هدم وموا هلتهج ینیدلوا دیدمو

 كب دجا هدنلولح یم ومو ۰ یدیشک مزال قفلوا راظتا هنلولح لراپ

 ییابقشا ةاطرب هنشاب و رارف هرلغاتط هدقدنلوا رکسع قوس هنن رزوا

 شّعا دادس ند رانا هجا هقشب ندکدنا توق بسک هلا بلج

 بشن ینا هنسک مان اغا دمحم قیجا یزغا ندنرلاغا ولقاحوا كند خاو

 ندننیدلوا شمر کس هندادما قرهلو ایه یلیخر ندرولهحخا و ردنا

 هد فا وک یرکمف ناراو هن ارزوا هلا فار اشا یخ



 e ع هوا قف ا هد i را 1 كجا
 یبمهابسا صعب بوغار یدار هنر هرزوا كعا هرادا نخاصم كنصاخ

 لاسرا یلاعرما اباطخ هتسودنک هدهدعقلایذ رخاوا نوح ا یسک هتداعسرد

 ۰ ردشف وا توعد هنداعسرد هلا

 ناب رج اضق نامرف هدنراتح بولوا ندنهورک هبلغتم هدنلخاد یتلابا نوز رط

 هنمروس هلا یسهریاس یاقفرو یسایقشا فواو یرلاغوا خاص نالوا رداص

 رم نکو نسحیلغوا زها وصو نسح یلغوا یزاب ندنسابقشا یساضق

 یلغوایلهرهجو بوقعب یلغوا لیععما و حاص یلغوا یلعكجوک و دجاللدو
 یتسایشاو لاوما بوصاب ییلسیساضقف هنمروس هلففلا ىلع لر هشارب نسح

 تأرج هتحاضف عاونا هلبا زواج هنسهیحان نوع ناک هدنراوجو تراف

 یفرصنم یتا“ هنب وک اقاطا و ی صحت كيناحویسیلا ونوزپ رط ءانبهن رلکدنت
 نسح یماتمثاقنوزب رط اشا ناعلس یلغوا رادهن زخ نالوا یظفاح شافو

 یربخ یرلقدلوا هرزوا هب راح الاح بودبا قوس هن رارزوا هلرکسع ییاغا
 هدرفص لالخ نوحما یرلمادعا لاح et كن هم وق رە یایقشا قح وا دراو

 ۰ یدیشلزاب یلاع نامرف هناشاب ناهس

 | تافوو كیا لظو ردغ هیارقف اغا شع یلغوا یزوط یتابعا هزیر هک والا

 | هراتکرح ع ورشمان یک كلا مورحم یتسهئرو هليا طبض یتس هکر كراندا
 هدلاح یعیدنل وا تحعصنو دن تاعفدلاب هنسودنک و یکیدلک هدا تراسج

 بم هنفیدنلوا اهنا ندنفرط اشاب ناعلس یسیلاو نوزب رط یکيدلیا افصا

 اشا ناملس هیلاراشم هنمادعا كموقرم هصبجوم نوبابه طخ نالوارداص

 ید ارم كموفرمو یرادتفا یوزاب هی وقت كنسودنک كرها نا

 یر اما كتتلابا نوز رطو لاسسرا هننقس لک هعط یکیا هدننعص قییضت

 ینومطسق هلارکسع یلک هقشب ندقدنلوا نییعت هنتیعم هلبارکسع رادقلانیعم
 یسادنتک ید كنسیلاو ساویسو یسودنک اشاب ىلع فرصت یاس
 | رلنامرف هدلاوش لالخ هرزوا قایسوب و شل دیا رومآم هشیاوب هرزوا كلک
 ۰ ردشلزاب

 لا ؤس ندنرودنک تشک هلکعا زواص هندودح ناو رولنارا امدشم
 هناح ناو یناخیوخو هنفرط دادغب ازربم ىلع دم قوی زم ربخ هدقدنلوا
 شار و تاوج وند زلکد یضار زر راشعا تناسیخ هلکعا قلیدنفراص

 | ¥ ینیدلوا



 ردا یدصته هع ورشم ۳ تاکرح یک ك عا اعل و بصع ی راهلوج و یدعت 1

 بلج هب هخابارط ندنفرط یسیلاو هروم هعفارلا لحالو ندنراقدلوا

 لرلقل زسل و والثوب ندنرلکدعا تباحا هوعد هدکدلک مزال یراراضحا و

 نوتمو هاشاب رک اش دجا یسیلاو هروم هدناضمر لالخ نوحما قفلا یوا

 ۰ ردشلزاب هدک وم معاوا هرانلک مزال او ها یرهکب

 ندرللازح نالوا شعا نیعت هدننامز كنا هدقدنلوا نن نویلیات الاب هجو رب

 هبیلول یلارق هسنارف زسنارف نیعتم رب رکید مان یراواس هلبا لارنح مان ناملاو

 ١ ید لمس هربم زا ها:هح یرافدم هروط هد دسلارف قرلوا ندفاط فلاح

 تملصم و لاح قفاوم یرلفل و هد هس ورح كالا راهش داش هلوعم و نکل

 ندرم زا ید یسکیا هدانناو هل وا راطخا ندنفرطارفس ضعب یغج همه وا

 ۰ رد اشف وا عهد

 یمکخكنا هدهسلا شمک هن ر كس فسو لغوا هدقدلوا توف كیلیعاعسا

 ندنلا با ناب قرهابروف ندنلاهبلت راق رکندا بول وار
 ندننافوكکت لیععما طقف ۰۰ یدشمالمابهغغلوا هرادا هلبا رز روم اف توصنم

 لغ وب تارشح یلیخ ر هدنشاب بولی روس كب د ومع یرظان همارد هرکص

 عیسوت هروک هش راهدوجوم "هوق نانیعتمو نایعا یهدربهمشط رانقولوا و
 رب ز یني راضف هتشوارب و هلاوف دوا یتبم هن راکداک هدا ترم و راد

 هسلا یرلتمضح یلدعناخ د ومع ناطاس بونل و هدنسهبعاد كمروک هنطرض

 هرد اروا ندنکب مدننامز هدلاح یرافدلوا هدنلنا كع یک رک تبدیل
 اشا ىلع یلنلد هو ندنفیدل وا لاقحا كمر و نادم هن روهظ كن راکت

 ییفن تلکب وشاب ندا تلاخد هکب دوم هلا رارف ندنناپ كنا نکیا ندنعباوت

 هدنتح جد یسعا راکنا هلبا افخا بلطلا یدل ندنسودنک هلکمک مزال
 هک رب هد ما لوا هد هيا AT موزا هند ات هلکعا توعد ی ههبش

 را وج هلا تعانق ۵ هماردندنکیدلروک قفواهلاح باح ا یسغل وا همت قیص

 هنسودنک هدالوالا یداج لالخ نوعا یسامتا زواحنو عبط هرلاضق

 ۰  یدیشل ردنوک یلاع نامرف یواح یدیدهت
 موس را كناید كن فسوب هدازكی لیععما هکوبلاح

| 

۱ 

 هب راح هل رکیدکی ندنهدل وا ادم تدناسهن و توادع هد رانی هلکعا دس



 ا یرارما نالو هقشب حاج 5ف ةسیازالوا دوج وم تبنما هد هداج
 ۰ ردشلزان رلرما هرانلک مزال نوجا یسشللوا تیفیک راطخا هلمتفو

س قبسا رادحلس نالوا جالا ریماو یسیلاو ماش
 | لاخ هنب روعش كناشاب نایل

 یسلاو ندو هلبقاطایغاصسسدق یغاعس ماش سلبارطو یتلابا ماش هلکبلک
 ۰ یدلروب هبجوت هباشاب ىلع طفاح
 | لرهلردن وک یلاع سا قرەلوا قیجآ لح ےسا هباشاب ناعلس یسلاو ادص و

 ۱ ۰ را ندنه وج و ی AE دوخان نیت اف ودنک لنکللسم ماش

 11 1 2 قیطصم ی نا ار یتیدقارب رپ اش ماش هلا اشا

 لا رکم ۰ یدلدنا راعشاو ما یراغلوا فیقوت كدهریسخا راعشا قرەنلوا

  ]أ ناوید هلیسادختک هدلاح یغیدل والت یروعش هوا كناشاب نایلس راریلس
 شمراقبج هرالوج املس 4 یلدر جا لا مک ینکلهتسخ كنا ی زا

 هرداصاا كن . رللام هلا مادعا جد سا نام هلکعا قق یر

 هباشاب ناعلس یسلاو ادیص هدالوالایداج طساوا نوحما ییلست هلالاتب

 | هتداعسرد یرلع وطقم رس كاملا یموم هدبجر لئاواو شلردنوک ییاعما

 ED شوق هب همام هاکرظن تواک

 | هدنروص هروم هلبا كرادت راقباق ویب رادیدناب زا قاطرب ندرامور وربدنقور
 | بولک هدا راسخ لاصبا هلیبس یاسا هعفدلو تصرفو راذکو تشک
 | نالوا هدکعا قلقات هش رودنک هدنراقدنلوا قییسضت ندنفرط راک كلکب

 ]| بوریک هنب رها یراهطا هلهاچ لوکیو زوریکشاو سولدیکسا و سوتاکما
 ۱۳۰۱ ا اا ری ارد نادر نوير دنا هدا افتخاو ظن
 | ربحزرد هللا ذخا یني زارب و مادعا یني زارب هدنکک قرهلوا رومامهنراترطم

 | هنسلاهالحاوس قرهقح هبهرق اضعبرادىدناب زا هلوقمو قحا ۰ یدیشعا

 ۲ بیعت وا یرکسع هرو هسلا هدرلکلکد بوک هدا رابح لاصیا

 ۱ || تلد هب ی سلاو هسیناب نوجا یرابیقعت یخد ارب كرانوپ ینبم هنیراقدم هنلوا

 1 قرش یغاعس كينالسو هباسشاب یلو فرصت هلاحر یلغواو هاشاب یلع
 ۰ یدیشلزاب هیلع ماوا هدلوالا عب ر طساوا هاشاب را
 ید یراس دعا ندنسلاھآ یسدعلق نوع عفاو ۵ دم هر زح هر وم

 هنرایک راح ندیک بولک هننامل ا ارام را یر یتدقیت

 | ىد و



 ا
e ۲ ۹ ۰ 

 وا وا ی هاشداب مولعم یرلک دلیا قیصت ی رک و قاب وق كاا 7

 هبثس هدارااب هدرخالاعی ر لالخ نوچ ا|یروم|حالصا روک ذم ءاضقنامه
 ۰ یدلدیامارعا هبناح لوا انا یطصم یسادنمتک اشاب نیطصمندرابشاب کوب
 لوا اغا نسح یلابعا یساضق دارغ زاره نالوا فورعم ود نسح رواک

 یلررا قوح تهدر هد ړراڅ بد یلدا یک د کک

 زالا 6 قوچ رب هدنشاب بولوا ندنهورک هبلغتم یسودنک قحا ردشملروک
 هراهب رف هلیما یشابوس نوح ا هرادا یرلنا هلغلوا رامدآ زاص هحووا هلا و

 ءاضق یشانندقلوا ردبایدعت ید هرلاضقرا وجو یدصت هلاضمعا نا هی داعفا
 یسیلاها راضف راوجهقشب ندنفیدلوا هدکعا یوکش ثب یسلاها روک ذم
 رارضحو مالعا یواح یتیاکش هاشاب یدشر یسیلاو « ۳۳ ندنفرط

 هدنعح یمادعا كناخا نسخ هلغغل وا انا 4 داعسرد ندنف رط كنا یتیدل وا شک

 كنا و هاشا یدشر هدننک یاصا یارحا یبمهنغیدلوا رداص نوامش طخ

 كجهدبا رارف هفرطرب وهننایعا اضقعقاو هدنتلبا هرتسلس هرزوا كقبکهنتیعم
 عی ر لالخ هنب هرانلک مزال راس نوجا یسلوا مادعا هدریدقت یقیدلوا |

 هد دسلا شغل و هدندیف هل اعم و هعفا دم یسودنک + یدلردن وک رانامرف هدرخالا

 یعوطقرسهرکصیار نامه هلبامادعا لرل دنا یتنوشوا هنن رزوا ندفرطره

 هدهرص واجد رع یلغوا والف ییابعا هقوتعد ۰ ردشلردنوک هتلود باب

 ر اا یعوطةهرس قرەنلوا مادعا

 نوا ادعا تلک دم هداز اشا نسح یلهنطا ند هبلغتم هدانا لوا

 هبا هدنشاب یدیسشلردنوک یلام نامرف ها شاب نطصم یسیلاو هنطا

 هدکیزوک تصرف اشاب نطصم هلغْل و هدسیسم هدلاح یعیدلوا كل هبلغ
 ولیاج و كب هدد یلغوا لق و و ل هیفرشب سای كند نکا

 طظفح و و ضاب راقو ساب كرد |قافتا هلا یسایقشاولفاحواو

 تبلحیتیدل وا شعا عمص تارمشح ولّتسلک هد راکدا یعاط رواک هلهجوو و

 تر هسلا تک رح تفو كجا توتلوا راعشا ندنفرط یسالا و شعرمو

 هنطا هدننک ات كن ابسا یر هلباغ مفد كنهموق رم یایقها هلکعا

 هتسلاو باح تشکو شرد رک یلاع ما دک ۇمەناشاب نطصم یسلاو

 ییآرورما كن ہلا و باح اشا مو ربم یلفاحم نالب و شاریدلس

 شل ر ارزو کلا برع هتف كندروک دم او تک تورا
 هسلا حاج هلفاق تونل و هدنتسار هر كلما حاج هموق م یایقشا هد هسیا

 وازوا شا ALS نک هد تکارح هدرحر طسا وا یلاعت هنگ ۱



 | یرق یهدنزراوجو نیجامو یقاسیاو یچلوطو هتسلسو لارا

 | ید كنب رارجابم لیععماو یلکو یرهداما هنب راعدق یاوأم كنب رارجابم
 رداص هیس *هدارا هدنفح یرلناکسا هد رالح بسام هد رلاصو نانل وا ا د

 ا هبلع صاوا ران ن رومأمو ارزو نالو هدندناح ییا مور هلغلوا

 1 ۰ یدلزاب
 1 هلا یرالابعو دالوا هد رعس یادتا بول وا ندنسلاها یسبلاوحو نامرکقا

 3 یکسا هلا و هنفرط یلوطانا رکا كنب رج اهم نالوا شک هتداعسرد

 اا الا یرارحاهم نامرکفا ردق هناخ یللا طقف ۰ یدا راشعا نطوت هدرهش

 ندنردد) وا هدنلما هاح لق 9-4 رط یعاط ناب هدلاح یرافدنل وب هدن داعس رد

 ۰ یدلر و تصخر هن رتدوع جد كرانا هدانا و

 یاسا هلغلو ماتخ یسهعلق یشاسبا نالوا اشنا تسدرد هدانا لوا

 | هلاحا هیدنفا دمت نالوا ینیما ان هروک ذم ٌدعلق ییلظفاحم یسهعلقو یتیلوت

 قرهلوا بيرق هماتخ ید یس هعلق یچلوط هدانا وب هنو ۰ یدنلیق
 یغاصس اشننم هنفاظفاح ندنفیدل وا شمک ه هج رد قج هلی وق هناځج و بوط
 ۲۱ قلق هدنسهدبع یغاصس اشتنم بیسشتلاب اشاب دیشر دج ناریمربم یفرصتم
 ۱ نادراو قوا لصاس ندناما لا قر هتل وا هرادا هیااستهرب رورپ ایاعرو

 فراصمو هیجوت یغلظفاح یچلوط هنس هدهع هرزوا قلوا داع هنسودنک
Nشورف ك جوا هیهأم ید ندب ريم بناح هرزوا قلوا رادم  | 

 | ید یراجت باب راو اعز یجنیکشا هلی كنغاجنس اشتنمو صیصخت شاعم

 | كن رجاهم كجهدا دورو هیلاوح لواو ۰ یدنلوا نییعت هنتیعم كنا
  یچلوطو یچفاسیا املا یموم ہدننمص یسفلوا یعاسم لذب هن راناکسا ما
 1 ۰ یدلزاب رلیما هدلوالا عی ر لالخ هنب رلظفاحم
 ا تلود هلا نعت هتتناما هب ريم هينا ضعب رامدآ هتیکنز تقولوا
 ` ° یدا رولب ردشا فرص یرادقم رب كفلابم یرلقدلوا شلیا راخدا

 | تاج یابعا یساضق قبتع هغز ندراپشاب یجوبق قرهلوا ندلیبقو
 | است ام شو صف ما اب لاق لركن هلاضلا دمب اخا دی
 || ۰ یدا شفلو هدف وا هرادا هلسفرعم اغا غطصم یکیدلیا لیکو كنا

 ` | لالتخا هدنکلم ینالوط ندننایدعت ضعب كناغا یطصم هکوبلاح
 اا عاقح الاب نیدسش ضعب هدهرص و هلکعا رارف نداروا اغا طصم

 ۱ 3 دع



 كنس هرز نالبلد قمالوارابهب هنکسو یلاها بولا هلبا هراب شی رلکج هی و ]|
 عاص توبا تیامر اکو ورې دیدم رب هدلاح یعیدل وا ندنساضتفا یمدق ماظن ۱

 یک یسایقتشا دنول یتلم هلبا راذک و تشک هنس هحردا لواح هلوصو

 هدککا بد رخ یس هعطق یلوطانا هدانناوب قروعم توقاي ییناعاخ كنارفْف

 هرزوا قفل وا تعراسم هن رلازج یارجا راب رسرس هلوقموا ندنرافدلوا
 هب ولا یوهدیلاوح لوا و ۵س رلبلا و تلحو نامرفو یلوطاا هد رعص لئاوا

 رادضصا هش مش ساوا هنکب یرشع لاو هک ناکرو هن رفرصتم

 ۰ یدنلوا

 لت یرلماظن نکل یدا یراوس رب لزوک هروک هتفولوا یسهشاط لیاد

 تشیعمرادم هلیلوب هرانوب ۰ یدیشلاغوچ راانف هدنراچا الاب هجو رپ هلغلوا
 ۰ یدرولوا بسا رایدی-الوا حالصا هد ونلو

 رشپ رح وا هارو ضعد ندنرلفرط ناطباضو ناتعتم جد هدساح یلیا مور

 كنارتف هللا لیمحت هن رزوا یلاسها یرفصمو داعقا یشابوس رر هلمدآ |

 لربقلیشاب وس ثدح هلو و هلغلوا یلاع عوعس یرفدلوا هدف وا مع رج |

 لالخ هنظفاحم ندوو هنفرصتم یلویکیو هتسلاو هزتسلس هدننک یساغلا

 ۰ یدلزاب یرانامرف هدلوالا عب ر

 قلاب ماظن ولساسا رب هکلود هدنتح یرهظفاح ما كیحاولو ارق نکل

 ۰ یدا لکد اک هجزاس تاهسش هل و هخو ۰ یدرواک مزال

 ایقشا قاطر ندنسیلاها راغاط یصاع عقاو هدنلخاد یاس نیک هقود

 فر تا كن زاهداح بوکساو هنسو و هزد وتشا یزهلوا رشنف ها لا
 اهن نان هداژ اشا نامربق نآ اه به قرص نک هقود هلن وب تودا

 احیا سلوک موزا هنیدأت د كنا هلففلوا تیاور یغنیدلوا یلخ دم
 لات :ییدأترعا هلغلوا رار ناتسکنسو برص كب یزاروا
 1 aL للاتشاولاع نامرف یواح یدیدرت دن بودند دف ل
 5 ءال ۳3۹ مر 8 لد ۰ تفت

 وب E هل u ی
 ان ازا وش ؛م اور۲ تبار هفیرط یر یژک | كنسیلاها یرقو
 هاناو اهلها اولا دک ټک تل اغس لر هنب وور هدلاح یراقدلوا شودرپ

(۲۸) 



 2 هتروصوپ دنس هرات ها 39 ضو N اشا ل

  یدلوا شلدیا ساسا
TOTا زا دمت یا  

 مادا 346 ا صع هدننامز هت رابات 3 بو | وا ندرس ومعسد كلف

 ا هداز یکاعلاق یهلاسر یعیدلوا شعزاب كنس مات تار نانلوا

 بودا مد هاب لام باب هداناو اردنا هجر هله و هص الخ ف

 هدنقج هیلعتلود هدهسیا ندنلبق تالاسیخو تابنت یعوچ كنتاح ردنم

 ندنغیدلوا یواح یرازوس یلیخ راد هراکفا ندا ناب رج هجاب وروآ
 e رولوادارا هاضر ۶ | ا
 لاب وطو ردبح یلغوا لس رم نالوا دودعم ند هبلغتم هدنلحاد یت ابا بلح

 ندهیغلتر اکا هلع وا هدا را یراسدأت لا رلاغا رع لعوا وعو دعسو ىلع

 ۱ رویا ادر انشا ندلا لالج هداژ راج یسلاو بلح نالوا
 پوشوواص هنفرط هقر نکیا هدنراچ ناتسالا انا ردیح هدکدتا رک

 | ىلع لاوط " ردشمام هل روج هلا هلتهج یغیدلوا شعشود لیخد هنابرع

 کا هدى زا هب واج رە بورا ییسهءطق روزو را رف هب هقر د دعس هلا

 هتسد ودح بلح قاف اب هلا رلثرمب شع یک ہدف رطوا تودنا وا ضیا

 1 یسهظفاح تلف لاا بلح اشاب لاللح ندن رافدل وا ردا قلیدق و راص

 ۵ ۱ عم راع ره هنف رط لوح هدنلئا وا یس هنس ر زو وا وسا نوح ا

 "هلفاق ردبا هماج لید هسیا دیعس هللا یلع لاب وط ۰ یدیشلوا روبج
 ك ا 4 درهم ةهضور توراو 4 هرونم ندم هلا حاج

 ا || یوب م را میس ی اوحا رانو راشعا عافشنسا تولب راص دهللا لوسر

 و ضرع یی رافااطاو ومع تو ساق هلکعا دغو یتکحمدا ةالطاو ومع بودا وثات هباغا
 صصم اسقاعتم ۰ یدتا ماح سا و ضم .هرارفتل دعم را رد یی روعع

 | كنوب ۰ یدک ااو هدلوو جد ندنفرط اشا لع دج یسیلاو

 هنسیلا وح بلح دعب ای دیعسو ىلع موقم ندیهاشداپ فرط هنب رزوا
 ۰ یدلروس هدعاسم هذ راقالطا و وفع هلطرش یراغا تماقا هدرصم بویلک

 یاب و مریحسم ها )راد مارک ناریمریەو ماظع یارزو یسهفناط لیلد

 یرافدلریا اضتقالا بسح بولوا رکسعرب راراب هشباو ولتعاطاو ولغاب

 ۱ | هدهار فانا ن ؟ر دیک دععا را ويف ر ا تولا یسهرک ذب ندا ندهر اد
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 شما زاق هرات ؟هرادا 11 راد سص رعساتقا لدهع و ۰ ردو حرصم ||

 دعوفو فالتخا هدنتح یلیکشت تروص كنهرادا و هدلاح یرلتدلوا كمد

 لالقتسا نوټ نوش كل ردبا ریس هدنو ر مساو تب یو ولی ربع بو
 یدروس هدا لوبق یس هجردوا ید هبنس تعوکح یدشع وو هنسهیعاد

 تولوا داود صخر رلود ندا اما یا یف دو ۰
 ندا ناب رج هدنسهرغنوق هنا و ردناسکلا یروطارعاهسور هيا هداتناو |

 هیلعتل ود هن دصمح كنق ولوا هدلاح یغردلوا هدکعا رظن مصح هتاملاکم

 یکح هلی هدا بلج ینناضارتعاكناب وروا لود رکید هسراتیچ هثحابمرپ هلا

 | هن رزوا هیسور كنهتراباتو هرزوا یغنیدنلوا راعشا هدالاب و هنسهعلاطم

 ندنکیدتا لوبف یبس هلاصم هسور كن هملعتلود هدانا یکحهدبا موجه

 ویشا شم دنفدلوا رکشمو دونشوخ ندهبلعلود رد

 ه هیلعتل ود هدباب وب لردبا وزرا یتسهب وست هللروص نسحرب كنشيا برص
 روما راولي رص هکمادامو * یدبا هدکعا افتک | هلا تاراطخا هاتسود

 یک یکلوا یرانا ردراو هبدهمع "هرتفر زاد هنن رالوا راتح هدنرا هلخاد

 یرلتج هلوا دونشوخ هعفدل وا كن راودنک بویلوالباق قت وط هدنیعر تک

 دارغلب ویراقاع هعلق هکوبلاح ۰ ىدا دال یرافلوا طبر هماظ رب هدنروص
 كنهبلعللود تقولواو ۰ یدرتسلا كعا هلماعم یک یکلوا هراب مص یرلباد

 دارا یورو یتا ا رکا ددفاع رما ندشدلوا ی مظتم
 هک و بلاح ۰ یدرازالوا یلاخندیدعت ه یلاها هسیا رانو بولیتاللوق یرکسع

 كنا ید بسر هننایصع راپ صو یغبدلوا مدار ر روح كناشاب ناعلس

 هلغل وا ندنناقلعتم اشاب دب شروخ حنا بولوا عیاش یودیا یسیدمتو اظ |

 كناشاب یلع هیلاراشم یسیلاو یلیا مور هرک و ۰ یدرویلدیک هنفرط یلرع
 اشاب دیشروخو یغاصس هنسو هنسهدهع اشا ناهلس هدنلوص و هدارفلب

 ياعم مردنعسو یفلظفاح دارغلب هیجوتلاب هلاوقو كينالس یا ول هنسهدهع |
 ینایلغ راب رص اشاب ىلع ۰ ردشلروس هیحوت هاشاب ىلع هيلا راشم اقاطا

 كل یم ار نورا نوکیا كب ونا هود هغلوا نا
 كن راص#نامتس رص و ۰ یدلردنوک روک روع ولباق هرسارس هدنرخاوا

 هددارغلب اعاد هل رنک رر قحدنلوالاسراو نیعت هلرا لاها بانا ندنر ره

 هدلوالاعب ر رخا وا یسیلاع ما قرهنلوا ذاحتا ماظن یرلفل و هدندزن ظفاح |



 ۱ ۲ 7 زن رفاع 0 ۳ ا ا راقاع ىەدراهعاقو

 كردبا افا یتب رک | كمالسا لها هللا نایصع راب رص هنب رزوا یسلک

 كناغا بجر لوتقم هداننا یکیدلردنوک رکسع هفرطلوا هدننعض ییدأت

 ۳ ۱ لهاو قمرافبح ار هح هوش هدفرط وا كس نوا هرداصم ییئافلحم

 ۰. یدیا تکرح رب شاک اب كب یسیرغوط یهردریق هنب رب رب یمالسا
 دایقنا ضرع راپ رص نالو هرزوا نایصع امدقم لک هنعیاقو ناتسب رص

 راسو ناريم رم نالوا یتیعم رومآمو اشاب نایلس یلظفاحم دارغلب ردا

 . | هدنکرح یفانم هتیعر روطدعب ايو شفلوا طب ر هنلافک هلب رتفرعم ن رومأم

 1 1 ییا مور هد ایعس "هرع ٠ یدنشف وا راعشا ندنفرط اشا ناعلس هدنلئا وا

 دل رلب رص هدرلاها نالوا دراو ند راف رم ےتم شاو دارغلب وندن الأو

ر نامش هلغغ وا راعشا یراکدلیا مایق هنایصع رارکت
 1 یلشع رم یسلاو لیا مو

 یسلاو هنسو و ندفرط شدن هلناونع تلرکسعرس لالتتسالاب اشاب یلع

 یو فرصت یاس هلاحر و ندنبناج هنسوب اشاپ دیشروخ قباس ردص
 ها , راتیعم تولیدا ا ۵ رزوا كعا ته رح ندنلوق ندو اشاب ندلا

 أ ك ۳ ندنر ول رب ی يراد و و بدر , نابعا و نارب» رب و ا فک رادقم

 یدنفا نیدیاعلا نم ز یلرهشیکی یراب رهش لوا روخاریم هرزوا كلا قو سو

 هلا هیلعللودو ۰ یدشوا ماعا هشناح یلیا مور قرهلوا ىج روس"
 / كن هملعتل ود راد سص نا دما ا شزااب ناشوا دعع هناي ولهسور

 طوخ یک ہد را هعلق هد هيا حردنم یریبعت قلوا یساباعر راذکجارخ

 رجز هلهجو رب یفانم هتیعر قوقح هنهیلع راپ رص ندنفرط ی ررکسع

 | هدهرتاسمقاومو هددیفسرح ریازجضعب كن هيلعتلودویسالو عوقو یدعتو
 هرانا هلر NEV ید هراب رص والم دیاوف یرافدل وا لئات كنساباعر نالوا

 ۱ هجور كنم راوکر وو یسەرادا ندنرافرط ودنک كن راهیلخاد روما اسامف

 كن ولپ رص والم یلستو ضبق ندنردب ودنک صیصختا دل ع وطقم

 ۳ 2: ا لا میت هلا ات برس هلشود یی رامدنسا
ce 
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 ضرع ندنرافرط یس هدو و قالفاو اشاب یوابقاعتم یرلقداوا شلیا ملست |

 ره وج هضقر و روگ” تو ولباق هرسارش هاتشات و هل هه وا راعسا و

 هر ارخومو روک روعسمکب شبورد ظفاح و شیش
 یلهعفوقرب و ینارمربم

 دنسهدو و قالفاو قاجم رهوجرب هلا روع“ ناکرا بوتر هباغا سو

 + دشلروب لاسرا تاب او ی ر. هبا روكا روک

 ۰. یدلوا هل یدا 4 لوا ۰ م هش رک هنس هک اج كشبا و یدعم

 ۰ یدمهنلوا یدا قحهنلوا هرداصم یتافلحم كنانا بجر لوثس

 ۰ یا لکد شا تساشر ارز یدلوا لع تل
 هلبا هب رکسع تابقوس هدندم تدم هکنوچ یدلر و هتس وا اما یا كب
 ۰ یدلدا فرصم یلیخ یدلشارغ وا

 هدن و طقف ردلکد نایاش هر هبزج فراصم هل و هروک هتلود قو ساب

 . تل هدار ز یدلک هعوقفو قلاش لوم یونعم قحدنفوط هتلود سومان

 نا بویمهراتروف ییسهعلف ندنلا كنهدرک رس حوا یکیا نالوا ندنس هعم

 ۰ یدلزتسوک لاثم ءوس ه هبلغتم راس ۰ یدلوا روب 4 هلواس دتع هلا

 تعحر هدهیسایس روما ۰ رلیدلوا دعتسم هناصع جد رانا بام الا یدل

 ترشابم هروک کا هدیووشود هز وکی شيا ر تموکح رد رض كب هبرتهق

 لص هدارجا یان هدعورش ردلغا تعراس ید ااا یر

 هدنلیلج صن ( هّلا لع لکوتف تمزع اذاف سالا ف مهرواشو]) ر و
 ورا و هاو تا ا 4 هقيقد ول

 مر ا ادر سوا قاشا هرانش ن روا لبا اشا یلو اب

 ٠ یدیمرانمهلک ندنراقح كرانا را هسا ماحخقاو
 هش راودنک رر رر تبول نکل یدا رازم ردلا سفت هرلنا قوی ههبش |
 ار ز ا كمروتوک رذق هب هجردوا یشا ندن رد دلت ییکحهلک

 بول وا ترابع ندقمرد رق دن ر رب یی هیلغتم ید تلم كتلود تفولوا

 تعاطا هیهاشداب مصاوا طءف یدررو هروک یلعا ك یو ید رانا

 تردابم 4 هفظ و یاشا ردق ههحردر نوسلوا تلک وک و لا

 كناتسب رص اس ۇر ندیکهکنج هللا هب رص تاصع هدر و ۰ یدراردبا
 رک اسع جوا يکيا نانلو هد هعفادم نوحما هطفاحیتناح و لام هدنس هش وک رب

 گن هدنرلدنادح و ہک یککود ۳ رلناق اب رلهدرک رس هیمرالسا

 0 ۰ یدرارروک



 یلهفوفر ندرابشاب یج وبقو شلدبا بیترت هیفاو رکاسع ندرللحم بسانم
 هنطیض كنب رلفرط مالسالا ختفو هویارف سفلاب هل رکسع خد اغا فسو
 قالفا هلبااشاب ىلع یظفاح ندو نوا قصت ما كتاصع بونلبق رومأم
 ۰ یدنا شلزاب راذامرف هدنرفص یسهنس زوتوا زویکیا وبشا ځد هنسهدو و

 هب هنابعاب تاک رح هلا نص هد هعلق هدکل رز هل راردارب رکید هسدا اغا مدا

 ۶ یدریک هنلکش هلم مر توازوا شبا هاکعا رارصاو ما ود

 ۱۳۳۱ هنس میاقو

 اشا نیدلایلو هداز یلئاد هب فرصتم هلاحرت نالوا رومأم هناتسب رص تیاهن

 یاردوا هلکءا تعحارم کا اغامدا هدقدارع وا و جن نالوا یرگ

 كنس ودنک قاطنتس الا یدل هلن تلح هنناب یافارکب یردار كنالرهرب و ناماو

 كنهراس تارافعو نک اکدو نزا یغیدلوا شا ارتشا هددارغلب

 لالما هلیساطعا كشورغیکیا قرف زو زکسكي جوا ناسکس نالوا یماهب

 مدا یردارب دوم و یس ر دتا هق الع عطق قرەنلا ندی ربع بناحهروک ذم

 هدن راهدهع قیاس ایا كنس هناکلام یهدنساضف داغزاره كناما حاص

 امدقم نوجا یسهصح یمهعطاق مالسالا مف كناغا مدآ دوخاب یساقبا
 ندفرط رحا دوخا و یدر هنسودنک كنهگا یکیدر و هب ی ریه بناح

 د ضا زاره كناغا عاصولیدب هلبا هعطاقمر بسانم ولضئاف شورشكي زکس

 یظفاح یسهعلق هطا هلا راطرشو یشان ندکعا امدتسا ینی راص وصخ

 هاب رللابع و دالوا ردا رب جوا وقلا هب هملق نورد هلیمدآ رفننوا كب شب ورد
 هرزوا قلل وا و هک شد ورد مجام و مذام لب دعا ج ندقدقح

 ناذیتسا و انا ندنفرط اشاب یلو یتیدنلوا هلواقم هدنراتس هلبا اشاب یلو

 عیطلابو قره روم نازرا دیس "هدعاسم هب هل واعم و ضرعلا یدل هلع وا

 كنباحما هلواقم بجوم ر كرها زاو جد ندنس هيعاد تافلحم طبض
 هلکلر و ناما یار ندهناهاش فرط هرلاغا حاصو گن و مدا و یسارحا

 یسهداذا هب راودنک كن رقح هیل وا لوسم هدف و ر نوح ا ص وصخ و

 طورشو شازاب هباشاب یلو هدنرخاوا یس هجا یذ یسهنس رب زوتوا وبشا

 هک شا ورد هلام هفاکو هل نس هعلق هطا ردار جوا رخ: وم هل وام



 سس یحیی

HME 

 همالسا رصنع هلغلوا هدکلردلوا رلمدا زستح یلتح هلا را هناپم هلو ځد |
 نکل رولي ریدلوا مدا نوجا ملاع ماظن عقاولا ین ۰ یدبا هدکمک فعض

 مزال یوا ارحا س رزوا همان يفوح بابسا هرزوآ یعیدنل وا نام هد الاب

 لدع لواب لوا تقولوا هيلع ءان ۰ رولو! ترضم بجومالاو رولک
 زونه هدابلوا لاسحا بسحم نکيا رولک مزال كلا ما رنلا لوب تفناقحو
 راطخا یو اعاد شا نامز ۰ یدیشمام هنل وا ذاا هل ادتیس "هدعاقرب

 ۰ یا هدکعا هیص و و

 ی یضارا قجنلوا راسعا هشسهدعاق ( ةيلخلادعب ةیلصلا ) هجرک او

 راخ یکلام تقولوا ید هیلعتلود بولک مزال كلیاهطت ندرلنکید ادا

 تکزح قیفوت ه هبلدع دعا وق نکل یدالوغشم هلا ریهطت ندرارشا سخو
 هدب وجا مت لات ید هسا وا هداب ز یسهیلخاد لعاشم ردقن ره هدر و كعا

 ولرد هل كتلودو نغیدلا لو هن كالع هلا هابتنارظن فطع هب هبینجا تالام

 ۰ رد شاروک رررض ویب و شمکچ رهزایج قوچكب ندنکیدلرب و
 ۰ رول وا مولعم ندنس هعلاطم كعباق و قح هنل وا ناب هر را 8

 ىلا مور هح دقا انا تجر یظفاح یسهعلق هطا ندنه ورک هرلغتم هلج زا

 مادعا نوامه طخاب هدنند وع قرهنل و هدنف رط ناس رص یعل هدنس هع

 كنتافلح دیسان هرداصم لوصا نالوا یراح تفول وا هرکص ندقدنل وا

 هطاو شفلیف رومأم كس شب ورد هداز راوسمش ندراشاب یوق هنطبض

 قوزو یشاب لصالاف هيا اغا بجر ۰ یدا شغلوا هلاحا هکب

 ندنرای رهشمش و یردارب جوا مان خاصو رکبو مدا بولوا ندنراهدرکس

 كنا ید یسالاوحو مالسالا و ۰ ۍداراو یمه روسج یلیخر

 یر هءاق هلا ولس هباصع قد رط یراردارب هدف دنل وا مایق هنسهرداصم

 ت هیلع ءان راشمالشاب هکعا ذخا اربج یب رامرخذ كنسایامر قالفا هلا

 هطاو یطبض هلا هب رج هو كرالخ نانلوب هدنرالا راس هلیسهعلق مالسالا

 طبض ییموارق بوروک رکسع هنسهش قالفاو عانتما ندیلسل یتافلخو



 ی e همب یخ تولوا زلدا تبامر هب هعدق دعاوق والثوب

 ۰ یدلوا رولي روک هدنرارب ریس هلبا راتا نیم هدلاح یراقدلوا نوذم
 ندنکیدلروک نیکریچ هدشان راظنا هلغلوا رباغم هب هفولأم تادام هسیاوب

 ءهرک ذن نذا قرلوا لیلعو رب هللا رلتلوا نوذأم ندهلسم ربغ عین یثان
 ۰ یدلدیا عاسی هدنابعش لئاوا یرلغ هلا تكنسادعام ندرلندبا ذخا

 هبیدنفا تلاح دیعس دمع هدناهبجوت نانلوا ارجا داتعمر هدنشب كلاوش

 | الاب هجورب مدآو هسیا هدلاح تفیفح ۰ یدلروی هیجوت ی قلیحاشن

 [ ضرع نالوا عفا و افخ كنا هم حاصم به بولوا تنطلس راشتسم

 راضرع نالوا یفانم هنأر كناو ۰ یدرونلوا ارجا هنرزوا یراطخاو

 هدلاح یعیدلوا هدنلا كنا روما دقعو لح هدلاح تشتقحو . یدزع رو

 ۰ یدرونلو بصنمر اغلا نوصم هلب و امر ەدنسەدهع

 یرظان هبفوص الح بولوا یسیجهبساح یلوطانا اناس هلیس هباب یحاشن

 یاوک یحزوفط نوا كنهع اید هام هیدنفا ندلالالج ىلع دیس نانلو

 1 ۰ یدنلوا هیجوت یعلظفاحم شین هلترازو هنر
 3 | خاسنو لساکت هدهفیظ و یاشا كى نامعت ینا اش یسدعلف قح*ور

 يجود ندناربم رمم یتناما ان . هلبا ین هنسهرب زج ین هداشاو ندنکیدلبا

 ۰ یدنلیق هلاحا هباشاب دم یلسنم
 ا هدهرصو ید یشک جاقرب ندا تکر ح هلاشکر س هدنساضق یلویخا

 صاح شا كندنفا نیما دمع ندن اکجاوخ یشاب باصق قبسا ۰ ردراشغلوا

 ۰ ردشغلوا ین هنس هرب زج ج ی دوا یتبم هنغیدلوا یسهراح هلبا هم وق رم

 زسقح یلقحو كلدا ارجا رازج ضا ییالوط ندرامرج فیغخ تقولوا

 رک ذلا فلاس اب رک | هلارس دوخ تالما عم یک كلربدل وا مدا هلبا را هلیسو

 اناذ یدنفا تلاح هکر ارد ۰ شمرولک هعوقو هلیئاراطخا كندنفا تلاح
 هجر لکم هيمو هدنساننا یی روهج هسفارف هقشب ندقدلوا مدار رادغ و لافس

 هل رافس نکیا هدفغاب وب هناقلا یرافاقز كسراب و هدتفل وا مادعا رلمدا هانک ی

 دنسودنک كمردلوا مدا هلبارب نام زج ندنغیدلوا شلاق قرهنلوب هداروا

 ۰ یدریا ید وشنو قوس هلو و یی هبنس تنطلس اعاد هلغلوا هماث تعسط

 همش ندفدلوا فلتمالسا لها قوج لب دیس راح هیسور کوبلاخ
 ندفرطر و هدکیک هعوقو تاعیابض قوج كب ید هلا هیلخاد تاب راحت

 5 ید و



 ۰ یدبا رولوا دعاسم اتفوم ک | هرزواینیدلوا تداع ید نامزو روناللوف

 هدلاح یعیدلوا رادمان هدانناوب هتسوا نیسح نالوا سر هدهفلاس ةعقوو

 سح ییعیدنلو هدنسهبعاد كعا تبسانم بد کت ىلع یراب رهش را ریس

 لر دا عیر ۰ ردشعثود هنهیلع ید تکی ىلع یدنفا تلاح هلغفلوا

 ماو نزح بجوم ینافو ع وفو كناقع ناطلس ینوک یجنزوقط نوا
 عز ن دند رلیاه و كن هعلق مان هلبقع عقاو هدنع هطخ ابتاعتم ۰ یدلوا

 نزحو قرلوا دراو ندنفرط یسیلاو مصم یرثا ترسم رخ یغیدناوا

 ۰. ردا لیدعت یلاو

 ندنسهطا ابلا نالوا یسافنم الاب هجور كنهتراءانوب نویلبات هدانناو هتشبا

 رارکت كنهقفتم لودو یکیدلیا طبسض ییهسنارف بوراو ذتغب هلبا رارف
 ناه ندیکی هلاع یراربخ یراقدلوا روبح هرکسع قوس هن رژوا هسنارف

 لاوحا درج یم هنغیدلوا فرط ی ه.اعتل ود هدلاح یعیدا وا هدّمر و ناخ و

 ۰ یدا لوغشم هلس هیلحاد

 | یراقاجس رهشیکساو راکدنوادخو اشاب دجا یلهلاصما ینرصتم ین ومطسق

 هداز یلهرز یفرصتم یرلفاحس رهشناربوو یلو هلبا اشاب نطصم ینرصتم

 تاباکش هدنرقح ندنفیدل وا هدانز یرلیدعتو مظ هب یلاها كناشاب هللا فطل

 لاوماو عفر یراترازو جد كنحوا هدبحر لالخ هلعل وب ع وفو هلا وته

 هللا فطل و 4ب والدم اشا یطصم و هب نم اشاب دجا قره واهرداصم یرلاشاو

 ۰ ریدنلوا نن هسودر اشا

 ید ااا كالم یا یلسم هات وک نالوا دودج ندنه ور سل

 الا ا هدرخاوا تاس هتن ۰ یدلروب رادصا لای نا
 هرصم هدالوالا یداج كره رد وک هرصم ندنع بناحریسع ریما مان یماط

 یکشوک یالا هدنلوصو هلکلردوک هلوناتسا جد نداروا بتولک

 یتوک یجزکس یعرکی كبجر ۰ یداروا یتیوب هلهجو یلاثما هدنک وا
 ۰ یدلوا رطاطا ردکتمهناهاش تاد هلافو لدجا ناطلس هدازهش

 بولوا صوصخ همانع رودص هلا مالالا كع هه رع هدنداعسرد

 رازنب هنا رلنلوا نوذأم ید ندهلسم ريغ ةت هلا تلود لاحرو ارزو

 لح هلی یناطباض لق یتح ۰ یدبا رارزک ناب به نرومآم راسو

 وربندتفورپ ۰ یدبا رللکد نوذأم هکمک بودیک هلا تا هن رات رومأم

۳ 4 ۲۲ ( 



 :هسیا شلروک تریغ را الا هج وو نداشاب دیشروخ هدهعقو لوا

 .یناش دوا ندنغیدلوا لئاز یتیئیحو عفو كترادص هلتهج ینیدلوا رم
 RA دتب نوا لرخالاعیر هرزوا یجیدنل وا ری هدنک رات هداز

 زا دم یرادزفد لوا قو شلروب هح و یتلابا هنسو هنس هدهع هلا لع

 ۰ ردشلوا ترادصو ترازو لئا ك فو رنما

 ۳۰ لار یا ارقا یاس لب اد تراذص و تشم

 یشابررب هلا یدنفاتلاحو ندلاوحا قابسو قایس نکل ۰ ردررح هرزوا
  هرزوا یعیدلش زا نه ک دن هیفخ هر اح ندا ناب رج هدنش اغا ىلع

 یرصکب یراترمضح یلدع ناخ درج ناطلس هک ردک رک اواو از
 || فیلکت هب یدنفا تلاح هدنح رات ید یمرکی یتساغلاو مقر كنعاحوا

 تاللعت ولرد قرەلوا فلاح اباق هددسدا شر قفاوم ی دوا بودا

 قرەدووا تودادلا یهناهاش تاد هلا را هسيسد ولرد و تاقوا را ما هلا

 بایمن یدننفا تلاح هکنوج .۰ یدبا هدکغا تارخأت راحود یشیاو
 یکيدليا باج ندفرطره هدنس باس یلاشاو دوش تولوا مدار تاهدو

 یرادسالق شخ هرانلوا یبحاص زوس هدنچا رب ری ییاصعتال غلام
 نیکیدتسنا ره هدب ورود و نوردنا هل س هطسا و كرانا كردا لد هدن زرط

 هنغر دل وا طوب ل دننطبس هاکتسدرب هلو یابفا مس دوب ورات یدرد رو

 | ندنکیدتا قارمن یشیاوب هسیا راکنخ یدزقسبا ییسلدیا مرح رخ 6 ۱
 دشروح هلت ر وص و هتشدا* یدروشلب وس توحا یو هنا ود یکیدنا تدنما

 ۲ هد هعق و نت ٣ دو سا تعفا و٥ دوا تودنا زار 0, هب شاب

 1 ردق هنس ه> رد یک ییسوبق ا هدب ولا ید داف ی.هرج و یح وط

 ےک

 | ندنکیدلک للخ هنذوفن هد هعقو لوارار هلبا عفد ینا ندنکیدمرب ولا هنب أم

 ۶ تراس درر ھر كن هدار یرد ےک یدردنا لرع ینا هلتص

 أ e یالوط رها را ییاشاب دشروخ حرص هلا

 ا ا اک ا تج را ولا سکع ییدضف بوتجوک
 1 زام وا ل یحا هل و ا١ یدنفا لا هنشا * ودم ردنا لوف

 1 یک یکیدتسیا 2 ا دب یل یلود ۷ e تالبامم
 یکتا هوم نا اچ اب ی

 ۰ و ا

 ٩ اد بالود كندنفا تلاح یروطوب كنا هکوبلاح ۰۰ یدیا شقت
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 | هد دیعبسط نیک هاب وا یدا هدکعا فیلات شا لزوک كب ندڪ رشتو

 هده سیا رازاملوا لوغشم هللا هیموح ماکحا ناد نج راتاذ نالوا رحت

 یجدوا ندنفیدنلو تاوذ قوج یلقارم هموحت ماکحا ندنرابک ڭم مرصع

 ۰ ردشلیا ضرعت هراثحم وللثمو هدنځګ رات

 قاس ریش هنایقشا بیدا اشا دی ٹر وخ مظعا رد ص هدهروک ذه ٌهعفو

 قجهلوا تریغ رثا هدیدنفا هّلادبع هداز یرد مالسالاےجش نکیشما ماها

 ینوک هبنشراہچ یجتنوا لرخالا عب ر ءانب هنهدل وا شم الروک تکرحرب

 نوک لوا قحا ۰ ردشفلوا نن هاسینغم نالوا یغله را هلا لزع

 ندوصک لطم هغ تلف . ( ,تس )۰ هدلاب دلو یاب ۰

 راق هصساوش ۰ یرورو رولوا هلو كع مایا هلو ۰ یزودنوک

 رورط هرادنسا یدنفا هلادبع نوک لوا هلعلرا هنروف ل

 تتوتس هدنس هناخ كن ر ندنساب رفا هدیلقدنف هرورضلاب بوم هدا

 هنر كناو ۰ ردشقیک هنسافنم هلبا رورم ه وشراف یءادرف ردا

 نیدناعلا ن ز دمع دیس یدیفح هداز یلج ندنراول هاب یلوطانا ترادص

 ۰. ردشلوا مالسالا جس یدنفا

 ج وا رکی هدلاح یتیدلوا ندنراول هاب همرکم ٌهکم یدنفا نداملانب ز

 نالوا لح هدقدل وا مالسالارحم یدنفا هللادبع هداز یرد هدنلا وش یسهنس

 یدتا هللادبع ۰ یدنشلروس هبجو هنتسودنک" یدنسم فارشا تا

 سلحم نالوا یداستعم یدننفا داملا بز هدقدلوا مالالا جش ابا
 یدنفا هللادبع هلکعا قلزاردناب ز هدنقح یدنفا هلادبع هدنسدا و قلارا

 كن.داز یاش دوا یدنا لرع ندناقن یا قرهلوا ریکلد بودیشیا

 يور یعیدلوا نوذآم ندرت سافنا تاعا ضعب هروک شر رک

 هن وام نوردنا هلیسلوا تاذرب ارا ساحو وکشوخ و هلیس هسبالم قلناوخ

 ةنسو یسهاب لوبناتسا هدنمرح یسهنس زوقط یمرکی ردنا باستنا
 رود« هدنک واو یدلا یسهاب یترادسص یلوطانا هدنلاوش هموقم

 رد روک ذ كنندفا هللادبع هرکو هدلاح یغیدلوا راتاذ ریه كب ندماظع

 / . یدلوا مالسالاجش لومأم ریغنم هدنلاصفنا هن رزوا هیلالتخا ٌدعقو



 . ژزسناکرا رزسلو هرب ) هلفلوا مدارب روسج اغا هدنرلکدتابلط هنارصم
 | هرس مرد لتف هلا نامرف یراهلوتموا نوا یتمالسو تبنما كهللادابع

 یسُیا ریدکت ود ( زکیسکج هدا یمشلاب روز انلع هنن زرکسرتسیا كعد

 دن رلکوا *لرهکچو بوتوط ندنسهش كنتاغا یرصکب را روز هنب رزوا
 جد یفاطر هدلاح یرافدلوا هدکمروتوک یرغوط هننسوبق اغا بوناق

 یعومسم رظعا ردص تیفک ۰ ردراشم راتبج یراسوبح یهدنادنز
 رانا هلکم ردنوک ربخ هرااب روز نوجما یرالوا غ راف ندتک رحوب هدفدلوا

 ردص هنب رزوا یرلقیا فیلکتو بلط ینلرع كنساغا یرهکب نامه ید
 هدنننضییدأت كلراب روز هلا مایپ لاسرا هنغاحوا هناخ وط لاحرد مظعا

 رخات یریضعب ندتلود لاحر هددسیا شنا تع نع هغعصاب ییسوبش اا

 ماطر هلل و هدقدلوا سکعنم «یهاشداب فرط تیقیک ۰ ردراشم ردتا

 ترج هب هعینش تاکرح وللئموب زالوا اح یلرع طباض هاب روز كاذارا

 هسبا هدهرصو ۰ ردشهردنوکربخ هنسوبت اغا ود رولوب یی رلالب راندا

 ۱۳ ۰ در ا یماخا یرصکت ها اخ نیمی نداق
 ۲ سا شل وك لاك لوف ىل رطلاتسع هبردوا
 هرزواقلوا ندنراثا هیموح ماکحا ی هعقوو یدنفا هداز یاش سیو هعقو

 یهرکی كنل والا عب ریسهنسز وقطیمرکب زویکیاكيهک هل وش ۰ ردشعارپ رګ

 ع وقوهدنرو ص هقیقدتردیرکی تعاسر ندباتفا ع ولطینوکنینا یز وقط

 | یسهجرد شب كرول حرب علاطدتو هدنعاضوا یسهجاز سعتلب وحت نالو

 هدعلاط نالوا یلاب و جرب شم نانلوب قباس دنو بحاص بولوا عقاو

 یحاص كروب نم دنو بولوا یمهجرد یجزوقط نوا كدج رشاع دنو

 یر هحرد هغو هدنسهحرد زکس روک ذمج ا قرهلوا بنذلاعم لخز

 نوا اب رقت ریست سوق یهدننب تنذو لخز ھا مشام جرد هبا مح
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 ۲ | میرم عضوم ید مایق رثاع هداننا لوا اص وصخ و ندنغیدنلوب ردق هجردر فا
 ۱ لخز "هلباعم یدیرشاعهجردرییست كنارف لاسعلاطو هدیسر دنع ر كلصا

 ِ ندروک ذم لی وحم تو ناه“ ترضح تردقاب ندنفیدلوا هدیسر هلصا

 ۱ ا ا ر اا ی شا مدارک هام نوا
 اتش اا یا قدا بطور یدنشا هداز یاش.. ردشفلوا

 بط ع هداتسا لواو رد وا ندا ساو عصو یی هسط تاح الطصا

 ٠ + ندع رشتو #
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 ارزو ه دنطسا وا كن رفص ید هنس دوو زو 8 0 نان ۱ ۱

  یرصکت ید هللوتاتسا ۰. یدلراب اغ در ی

 یرچکب ءرص هرا یساخا یرهکب قرنلوا انتعا هنیدأت ما کاب راشک ہو
 ۰  یدنا هدکلیا مادعا هلا هلیسو درب یییرا هش داش

 راکفا كن راف راازج ول رد ره بول وا هد رطد لو صا هدیاب وب طوف ۱

 هع وق و نالاعتسا ۶ وس قوجكندنکیدلک هنل وا ارجاهروک هنس هب | رسد وخ

 ۱ راحود هرلازح رعا یک مادعا م وا مرگ لوک رب رامدا كنو رولک

 دیلختم تف ول وا ۰ یدیا رول وا رودعم و م ولظم رج ال چد یرل هصن و

 ضع 8 ۱ دھن هدهرا نکل یدبا را راو رانلوا ق جیم همادعا هدنکا

 ۰ ىدا رولیدا مادعا قد ید رلهدا

 رونلوا ارحا اق بط هب هک اع لوصاو 4 هبلدع نیناوق رکا ازح هک وبلاح

 ۰ رول وا یداب هنس هس رب و بدا | تسک كلخ قروه وا ت ربع 0 تینا ۱

 ځد لرد شرج لها هصن رار نالوا ارا هنر کک
 ۰ رول وا الو وب ج ندداو صر هر اد هدب ولا هب یزا ىك هلا تدجح |

 ندنفیدلوا هدکلربدل وا رلمدا زسقح یلقح هدرلهرشط تقولوا كد ىلع ءان

 نوحما یسهظفاحم كنناح,.درح قرهلوا هبنمالا بلسنم یرایضعب ندنا ربع

 ۰ یدا رارافیح ندتعاطا ا

 ۰ ردشعا رومظ لالتخار ید هدلوساتسا هداناو قرفلوا و هتشدا

 یک یکیدلیا مادعا ین رلهتسوا یرهکب جاقر امدقم یساغا یر کی هک اب وش

 ج وا ندر هتسوا یرصکی ید هدنمبهرف لول ر یسهنس زور وبشا
 رکید هک ویلا .۰ یدیشم ردنوک هنادنز هلسن قغو توریدلاف قه

 هدنهلغ ا یرضکت ما زانا هدفا یفاطم یصقلوف هو سا
 تب و نفتی وز وک اد كن راقفر یب هم راقدل وا ش ابا تروسم ۱

 انا یر یر وا هالا تولع ها روت یک هو
 راشم الرضاح هلالتخا ینوک هعجو راشعا قافتا دمع هنملع یدنفا دم دبس

 هنفرط یسهلکسیا شم ًابکار هلادنص نند وع قلم الس یساخا یرصکب یدیا
 ییایقشا ضعپ رایتل وق هرق اطر و هتسوا ردق شب نوا هدکدتا راذک

 :دنسهدناموق تک تكنهتسوا نییسح روهشم یسهلسج هللا باقسا

 لیس هل 8 انو «باوراو هاب كنرسانا یر هدلاج ی رفبلوا



 ۱ E دارو دیر
 .هجراخ كتلودرب ESE رد رابلوا دام هتماقا هدد زا تلودر و

 كنب رپ ره هروک هخم رات یکیدتا نایب ار ییدورو هل ود ینیدلوا قم

 || دوخای تبارق هدننب رتلودو ینا مدقن هنفنص مه یهرکص ندنسودنک

 یسالوا یلخدم رو مر كتبص وصخ رب یکح تد وم هطبار

 هدنس هرغن وق هنا وو ۴ ردشفلوا ج رد هب همان رارف و ید یرلص وصخ

 اضما عضو هلیسهرص e هرزو | اعم فورح كراتلود

 راصخ رم تا الایدل هد همان رارف و هد ها شلوا یراح یلوصا قعل وا

 ۰ ردشغ و جردن ی مدل وا عضو هروک کا ی ةرهنل وا md هدنشاب

 یدک هنس هرص راتلود یحنرب هن ولایسورپ یدالپای ندیکی یسهطب رخ

 یک یغیدنلوا ایحا ندیکی یتلود كن هدنسهاس ولهرتلکنا یدتا عیسوت

 رندا اسو یلوات و هر ۵ ك وساو یدعبح هاب | كىم ید لود اندراس

 دلا راطقا قرەشاط تو ید وفش كل ود هشلکنا و یدل وا رب كن هوس

 یدل وا ردنا نارج یکو ص

 فالو دداا ر عوف و را هب راحو هل دا سو هل و هداب : وروا

 یی رهفرا بويعا تفت رظ) فذطع نادنح 4 هبحراخ روما هنلعتل ود

 رازامصا قالو هناعوقو نالک هروهظ هداب ورواو رشمرب وچ هنا وروا

 ۰ ید راردا تامولعم ذخا ندرلکی ولراتف نالوا انشا هی هینچا ةنسلا

 یب رلاروا یدعت كدا روشارضوا هللا راشیا یک هن تقولوا زاب
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 نانسعتمو دنساحا ١ كنه ور ک. هبلغت» اص یه كن هملعل ود هداشاو

 تالو نوجما صیلخت ندنرایدمتو اظ كرانا ییارتف هلا بیدأت یتهورک |
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 ۱ هدر دز یرب ره ندهلث فونص < ردرانانلوا ا هتماقا هدندزب یرارظان

 "۷ "۷ وروا یدلر و رارف هن رللشدا هرغلوق هدنف رظ ارت تدم لص الا

 ۱ تقولوا ید راندا قاره هن دا وح والثم و ندتل ود ن رومام ۰ یدنآ

 1 دیلعتم نانلو هدرل هرسشط و ۰ یدا فورصم هن راد وه شیک انا اقا

 | تی هیمفیظو یاغبا لاع هاولند قفورب نکیشلریو مان ذوفن هیفمصتمو



 سس تست سس
 سس

 هن ,راناونع ودنک كن روط ارعا همس ور و دنسلاق هدندب ول سوو

 هدهاعمر هدنشا یراتل ود ارىس واو هيس ور یوک یحصج وا كنس رفا سبام

 ید هدنشب یراثل ود ابسورپ و هس ور نوک لوا س ۰ یدنل وا اضما همان

 تا خان هدهاعمرب راد هسدودح نیسعد تنکلاع دا ناثل وا قالا هايس ورب

 ةیاج كن راتلود ایسور و ارس واو هیسور نوک لوا هنو ۰ یدنمیف
 لود راد هنسلوا هلقتسم تموکحر كنسهدلب یوقارف هدننک یراهک شم

 ۰ یدلدبا اضما همان هدهاعم یصچوارب هدننب هثلث

 قرهلوا مدهنم هلا هعساتم تامدص یفیداضوا اررکم یلود هل هراعب

 ادي تم وکحر سوسح ربغ هدنزرط تب روهج هل و هرک وب ندنضاما

 ۰ یدلوماتخ یسهثحابم ایواشراو هلهجوو و ۰ یدلوا
 قحوللوا قاغا هبایشورپ ندابنوسقاس یلارف اوسقاس الاب هج ورو

 هنسودنک هکدمر و دنس هلکعا عانتما نداطعا یتیدنس د فک ثاکلاع

 اب ودا شلریدلم ی ایعطق یعح هسمهلوا اف مصشم هرارب قحهلاق ۱

 اضما ییدنس دن فک ید نوا كسام یرلصح رم و یدناب هلو دوا

 ۰ یدت جد یسهعزانم اب وسقاس هلروص و یدتا

 ر ام ر اد هنلادبتسا تاکلاعصعب ید هدننبیرلتل ود هر ون اه وايس ورب ۱

 كن ۳۳ بلا دکبج وم هدهاعم وب ۰ یدلیاب هده ام 1 نوک یحزوقط

 انسا یسهعطقر مانوهون كنغلهقود غروبماوال ناک هدنس هقب عاص

 هب هقراعاد یسهعطق وهون وبشا هلغغ وا قاخا هایسور یسیقاب قرهنلوا

 نالوا هبق عزانم هدنناب یرلتل ود هقراعادو ح وسا الا a # هرزوا كار و

 ید كنسهر زج ناحود هلہتلابا ینا رمو نابلوا ىلاصنا هب هقراعادو 0

 ۰ یدلر و رارف هدینتکا هسج لود هنقاطا هب ایس ورپ

 هدنتح هیلود تاشرشت نالوا ثحم عوضومو رندنقور هدنسهرغنوق هاب و

 دیأت هدنسلح هينا لود همانرارق نالیاب هدننکا هسج لود الوا ید

 هنسهبموع هطیصم كنهرغذ وقف هدن زوقط كنار زح هرکص ندقدنلوا تدش و

 لوب یر توللوا مست هفنص حوا ارفس هددمانرارقو ۰ یدنلوا جرد

 كناباب رارولوا اح یتناونع قلطم لیکو ندنفرط یرلتاود هکردرایچلبا



 | تلود ناکرا رناسو الکو ۰ یدنا تدوع هسسراب نوجا هلازا یتاریثأت
 ٣ ٠ فلاح یساضعا یوع سل هد هسا راد رسو قلرادفرط هدنتح كنا

 هسا زالوا قرەلوا روبح هافعتسا ندقلروطار اهن هترابان وب هلغلوا

 ۳ تلاطد )لا دما روتوا سالجا هتك هتسنارف حلغوا

 ۰ یدلیا
 . || هدنمزج- و مزع كعا نفرت ندهبعر ن واود ییمات كنا هدا هقفتم لود

 ۲ ۱ لدرکدم روت راح نسفلو هدنس هعطق اب وروآ كلا ځد راریلکنا تولوا
 ۳۳ رج لا تم ا هر ننام ترا هدیدرد :كسوتسخا

 1 ۰ رایدلیا دیعنو ین

 || شلو لوصو هبهرو نم "هری زج هدنشب نوا كلوا ن رشت هتراب انو
 ندنوک زو یتلروط ارعا ییهعفدو ۰ ردشلاق هداروا لدهن رع رخاو

 3 ۰ ردشلوا فورعم ود تاود تلنوک زو هلغلوا ترابع

 الابود یترهشو ناش كنوطکنلو هد قود ییالوط ندنتب رفظم ولرتاو

 یمهبنر قللاشرام هنسودنک ندنفرط یتلود هربلکنا نالوا یعوبتم قرلوا
 ۰ دلا كنسهرفنوق هنابو مهلک ۰ ردشلریو
 یکه فعاص یربخ یکیدلک هب هسنارف كنهترابانوب هدهسیدغ وا 3 هرغنوق

 4 رکسع تاکرح ندا تلولبح هبهراو شعا كان هزرا ییهرغنوق بوشیربا

 1 ۰. ید شعانوا ندنرب یتارکاذم ساسا كنهرغنوق

 ۳ ۱ ا یر ره یافتالاب یارادیکح اناا نام هت رزوا كنو
 | بواب ینوناق داحارب هرزوا قلوا لخاد جد یلارف ایسورپو یروطاریعا
 اص انالا مولا لعو ۰ ریدشلرب هلبناونع اینالا ةعقج تاموکح

 ن د رار یف س ینارادمکح Ll هد رهش ا هرزوا كعا تد ور

 ِ رادیاپ رل هنس قوچ كی لوصا وب ۰ رایدتا لیکشت سلحمرب بک سم

 ۳1 ۰ ردشلوا

 تنها یک یتلوا هننابرظذ كنارملات قحا بودا ماود ا اذم هر وق

 ۰ یدلوا زلزتسوک تبوعص ردقوا ید ندرافرط رکیدو زلریو
 الماک كننلابا ایهلاغ عبات هنغل هقود ایواشراو نالوا یتعوکح رک رم كهل

 تیر هاب واشراو و رند هن وا هلا تلابا و و هنفاطا هود اب رتس وا

 قاب ندنغل هق ود ا واشراوو هندودح نيڪ EL هدلب یوفارف نالوا
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 ۰ یدلبا ار هرس اکا هلا تک E عح 1 ۱

 بودبا دعو هلماک تیسب رس نوجما كمروتک هنربغو قوش یرازسنارف

 هرانآ هلتهح یکیدعرب ولا هنن راشیا كنناراد فرط قلروطاریعا هسیاو

 تینما هن ز وس كنا ځد ینا رادفرط تیروهج ۰ یدلوا ترفن بچ وم

 ۰ یدلروک ینالاح هقرفت هدناالو ضعب ندنرطدعا داقعا و
 یمهداعا هسیارولوا بلسنعو رولبنازاق هلتقو یش نالند تبنما هکنوج

 قوح ۰ اما رولوا ریدکت لباق هلا شحر زا ( تب ) ر ولوا جوک

 تلخ هلتفو هسیا هنراب انو ۰ ( هج وروط توفص ٌهعنچ رروتوکوص
 ؟ یدک هراظ ناب یدعش ۰ دشا لس یتا كلام یا زر
 یکلوا هدرا رسنارف و یدلیا داقعا کا قلخ هد هيا یدر وردعو لو لو

 یهاولند مایه رفس بابسا هدوا ۰ یدلروک هناراکاادف ترغو خهاوخ

 هداف دح یسهب رکسع "هوق هيلع ءان ۰ یدمهزوا قفوم هوا ءرزوآ

 رابتخا به یتاطباضو ارما هدهسیا رویغو روج یتارفنو یدنا لکد
 و قند یسودنک و ۰ یلنا دا شعروتکا روق شناس

 ٠ ىدا حازلا فرع هدانا ||
 ه رزوا كعا هعفادع و هب اھم وس راق هلام نوت هتراب انو رار کیو

 قود لارج رلکنا نانلوب هدق رط وا ۰ هنق رط اقلب هلس ودرا

 زویکیا یوم كرلودرا یهدنیمم رهولب یلارنج ایسورپ هلا نوطکنیلوود

 كيب مرکی زوب یسود را كن هنراپ اوب هدلاح یټیدلوا غلاب هکی ز وتوآ
 هدک دلک هبوشراق وشراق ودرا کیا هدعفوم مایولراو ۰ یا هدنس هدار

 راطباض ماطر هللا نومرو ِ ارنجنالوا یرادفارطلارق ندنسودرا هسنارف
 ۰ یدک هنفرط یسودرا هفتم لود

 نوان قود هن رابات وب ۰ یدلش وت وط هب هب را هدنسنوآ كنار رخ ۷

 ۰۱ یدرک هتندرا لنسکنا هدننعص قیرفت ینودرا رهولپ هلن تورا

 ۰ ىدا رام ورا یتسود را ابا لا م وحش دن رزوا ره ولب نامش و

 هدنزکس نوا كنار زح طقف ۰ یدلو عوقو تافلت قوج كب ندراناملا

 نایت رو مزد اک یسودرا كن هت ابا وب مد يطع هد راع نالوا عفا و

 ۰ یدلوا
 ءوس یکح هديا لصاح ی هک هح هسنارف كتم زهو هنراب او

(٣ ( 



 هدشلا ندلاريت قردلا را یرواطو هتراپان 1 ۰ یدچاق بوشوواص

  یطبض كنسهعلف لیونورغ هرزوا قمردنلو لحرب قجهلوا راهظتسا رادم
  تیعب 6 د: رلا یک د یهداروا ۰ ید کک هفرطوا نوجا

 ےک رفع ند ) لب و ورغ ۱ هدنسدب كت رام بولا ارب هدنا هلکعا

 | هسراب قرعلوا لوبق نسح رهظم ندنفرط یلاهاو رکسع هدرب رهو
 1 ۰ یدتبا تم زع
 ٠ ۱ اد فعاوا رادرخ قدك ی ول ام نوا لارف هشبنازف
 | شعا تعجارم ه یموع س نوعا یصیلح قرهلوا بارطضا و

 دفع یشر اعل شقک هرهلتشف تاذلاب نوجا بلج یرکسعو

 سراپ رهظلا دعب هدنسیمرکی كترام جازمو عنامالب هتراباوپ ۰ یدلوا
 هنفرط اتیعل» لارق نوک لوا ۰ یدراو هلح مان ولمتنوف ناک هدنراوج |

 هلا رق وتو زازعا لاک هدولشوف هسیا للاهاو رکسع ت ودنا رارف

 | هدد هنراانوو سوا ماشخا ندنعیدلوا شعا لابقتسا ی هتراباتوب

 ۳ ۶ اا بولا هنلا یموتح نامهو ۰ یدربک هیسراب هلا ماشنحاو
 و لیوحت ییلکشو عضو كنتلود هسنارف هدنفرظ نوک ی رکی نیزسکلک ود

 || اقع هدننب یب ول یحنزکس نوا هلبا هقفتم لود هنس نو ۰ یدرویدیا
 1 ۱ ۰ یدربو رارف هلو ییسهحکاصم سراب نانلوا
 ۳ ۱ رسنازفو هتراسح نالوا ناباش هکعد ینلردام تار وح كنهتراب انو

 ۱ | هدنسهرفنوف هاب و یدلوا ریو بتم ملام نوت هنتعاطا اکا لاحرد
 ۱ رودیا نظ هت رابان و ارظذ هلاح وش یدلاق هقاب ھن رر هلام یدراصخ رم

 | ورا ورا هلسودنک بويعا راتخا یتتفلک هبراګ قترا هقفتم لود هکید

 ۲ | نددیرح تاکرادت هترابانوپ هیلع ءان ۰ رارولی هنلوا اضرا مملص ةملاکم

 ۱۳ ات لیدر رالبج توضیل اب هنلاصصسا قفص بابا هدایز

 ١ 1 ۱ ۱ ۰ یدبا رارا یی رازغا بوالفو یتب راصب

 | ررادمکح ناو هدهنایو بویلوا غنم زونه یسهرفنوق هنابو هکوبلاح
 ۱۱ شاد یدک هنابلغ یرانجو تدح قرع قرلوا توعج ندنر رب جد

 ۱ ۰ 2 ا و والا هترا او ؛قترا هرکص ؛نیک دلک هنهدارون
 1 ۰ رای دلیا تراس هنعج ودرا ویر هداقبب نا هژلتهج و

 | مارم منم كنيعاسم ییدتا لذب نوجما هلاصم لاصصا هتراپ انوپ

 ۴ نجا



 هسعطق شب رکید هللا قی ربا رب بویلوا اخ نده رع و هب رب تاکرادت
 نی رودو ۰ یدشعا راد جد اود دار یک یک ندراهنعس لوک

 كنبلاها كردا تقد رظن فطع هنلاوحا كنهسنارف ندقازوا ها ترصب
 شروڪڪ ىب رقدلوا شمطعو نیما ندیلاها كتسوکحو ندموکح

 هلا لق ر هج ینفج هی و هک كح هک وشراف هنسودنک هسرا وه هل هو
 هنت ۰ یدبا شمروق یکتا دوعق هنتخت هسنارف رارکت ككردبا حارضسا
 كنيح رفا طابش ۰ یدا لکد فتاو EE یربع ندنورود هلا نارترب

 سراباب یسهلج ۰ یدرب و یی ما تکرح هن رکتسع هدنسسیتلا یجرکی

 ۰ رایدشرعاج ود وا اب
 یکیا لوا یسودنک بوغار هدنسهطا ابلا ییسهرشمه و هدلاو هنراب انو

 تامهعو هسا هللا تا سأر زوب و یني رکسع نالوا دوجوم هلا لارنج
 ۰. یدلجتآ هزکد هلا باکرا ه هنیفس هعطق ىلا رک ذلا فلاس یسهمزال

 یرارکسع یرهماننالعا یتیدلا هلق اباطخ هنسیلاها هسنارف نکیا هدیک |

 ۰ یدرلیا ضیا
 كني رفا ترام تیابن ۰ یدکح تجز یلیخ یدلتوط ه هتروف هدزکد

 ندمصم مدقم هنس شب نوا یدلو لوصو هن زفروک ناووژ ینوک یحرب

 هلا تع رسد نا یدعج هر یعیدلوا نکا مدو حصو هدندوع

 هدنشب كترام هلردا رشن رلهماشالعا هدهار یاشا ید تکرح

 ندیلاها ځد هدارو یک یعیدلوا هدهار یانا یدراو هن رهش تا

 هلسیق رط نونبس نداروا ۰ یدروک مامسحاو زازعا قوج كب

 لارج هنهاک رذک نوحګا یرورم عم نک ردد ڪڪ هنفرط تورفال

 یرواط و یثیحا ةمدقم كنويليان هلغهل وا هببعت رواطر ندنفرط ناشرام

 هند راعم هلا رنا ځد یرواب نانلو هداروا كناشرام بوشیلاح هعاتقا

 هد زکحا اب اطخ هرکسع بوریک هن زا هراو بوبلو رایا نویلیات کرا

 تا مرو هروطن هتشیا هسا راو كجهربدل وا یتلارنجو یییروط ارعا
 یادناموف شنا ینادناموق كروب اط ۰ یدجآ ینسکوک لر هد م هقاب

 ورد روطارپعا نوساشاب ندزغارب رکسع نکیا رد شتا بویتسیا كرب و
 رایدالثقلا هلهحو و ید رنا هلردیشیا یو یلاها یهدفارطا بورغاب
 نداروا ناس جد وا یدشراف دخل هرا یسدرف ال شنا كن ادنام وق



 ۰ یدنلوا بصن صخر شاب هنسهرغنوف هناب و نوطکیلو هدقود روهشم"
 ۳ و یا رود چا تا نانو تنم نوطکتلو ہد قود

 ۰ ید تاذرب روهشم كب هدرصع لواو روما برجو یواسم هنتراممو

 یدشلاح یلبخ هعابنقا یلارف انوسقاس رنیسعت كتاب وسقاس الاب هحورپ

 ۰ یدلوا عیاض تفو زار ید هلتهجو
 3 ۱ ما رخ دو هک | قام نالوا قامرد هده روق زاص رم
 | هدیوراو هب هسنارف هللا رارف ندنسهطا ابلا هترابانوب هدانا یرلکدلیا تاقوا

 ۰ یدا هدقغالرضاح هرزوا قلا هنلا یتموکح مامز قباسلایفاک

 ۱ ی دش ناو هرز وا یقعیدنل وا نایب ه درس ه رسص یداقو دشاس هنس هک هل یش

 تموکح هلا قیدصت یی همانطرش نالبیاب هدقدلوا یلارق هسنارف ی ول

 زاح كنيلاها ردق یکیدلک ندنلا “هد همتا شا لوبف ینلوصا هطوربشم

  تدوع هبهسنارف تفولواو یسعلاح هنلیلقت كت رح قومح یغیدلوا

 1 یسرو زو هاکدازلصا ندا قد وشت هنل وصاهق ا

 | لیدبت كرەلك نارك هنسیلاها هسنارف نالوا شعلا هکلتسب رس ورڼدندمر

 ولا 5 یدا راشمالشاب هغعا را یخ مان ا گكنهتراب | اول هلا راوشمو راکفا

 3 تازاشا هد هسا شل وا افشا نص ناکدارلصا نج وم همانط رش

 ۲ رللکد دونشوح جد رنا ندتنک ودنا شمام هنل وا هداما هلیمامت یر ههاس

 ۱ ۲ هلکنا و نال وا یراشادقرا حالس كن هئراب ات وب ها سا لیتو 2 ىدا

 أ هرزوا زا تحاو یوخ نده اڪ دارفا نالک هوا تاح وتف رهظم هذکلرب

 أ ل اسور اعادو نانل وا بصز ندنفرط وا هنن رارزوا جد رانا تولوا

 13 | كنهسنارف « ریدا لید دونشوخ ند راطباض یکی نانالوص یر خا هلنسات

 تحوم یسروط هدنسهطا ابلا هدرب نهق كنهنراب ان وب ارظن هنلاوحا وش

 ۱ تنس لر هلل روك ندلاح ةمزال یمازعا هلصرب قازوا هلغلوا هشیدناو رکف
 "ا فلکت 4 هرغن وڏ ندنفر ۶ یراصح م ةا رق یدعم و ق هب هرب زج مات نلا

e۰ هدا ز كا ا 9 یہ 9 ها اتم 9 ۵ هفتم لود  

des”ندنس را ام هدا ا ا اا ۳  : 

 . قرهتلوب لارنج یکیا مان توروب و نارترب هلبا رکسع ردق كي ندرلولملو

 تاکرادت
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 ارجا اقفوت هشین اقحو تلادع یتسهدام یضارا عیزوتو ےدسقت ہرغنوق ||
 فارنعا یغیدلوأ یلقح كنول هقراعاد ارخ مو نالعا امدقم یکح هدا

 یتنفره یسلتید یدلاق ر كحول ر و هب ول هقراع اد هدلاح دل وا شلیا

 ندضوعو ضغ ردرشب یساضعا هکمادام نوسلوا هدا رولوا سلح

 یوو كلل نوحا یرطاخ كنولهرتلکنا درع ۰ ردلیلدر هنغیدلوا یلاخ

 رونقوط هراتلود لوس رکید ید كن رلشبا ابنالا یدنلوا عیسوت هلیسهدایز

 یمیدلوا ندا بک هدنما راتلود لوس ی هقراعاد هراحم یدا راو یر

 رادقم ررب ندنرفرط اماما لركو كنلف كرك هسخ و یدلاق هدقحا هلتهح

 ۰ یدبا لباق یسلرب ویلا یضارا

 نب رزوا رهلئسوب هجناک ةن هل انوسقاسو ابواش راو نالوا مهم كل

 ناب و را هشحابه قوح ك جد هدنلئا وا كطاشو هدنرخا وا یا نوناک ۱

 رزیسعت كناب واشرا و الاب وو ردناسكلا یروطارعا هبس ور ۰ یدلبا

 به ولهریلکنا و قدس وا لح قهح کسا تیر تل هلغلوا یضار

 هس ور ارخ وم هل فو هدنس وزرا یرالوا طوب ر هدحا و ماظذ لر ولهل

 رارق هفعاب ماظنر صوصح هرولهل قافتالاب یرلتلود ایسورپ و ای ّتسواو
 یتغج هبمهلوا لباق قالا هایسورپ كنانوسفاس الماک ردناسکلا ۰ ریدر و

 تیبا یدرب و رارف هنساطعا یخضارا ندفرط هعُشب لدن هباصف

 یاب تب یکا قاب هلا 2 ۵ دم بس هدمع یلارف یسجب € وا ناس وسفاس

 ۰ ردشلو ماتخ جد هلئسه و كرهژب رب و رارف هنفاطا هبایسورپ

 بویلوا یضار یلارق ایوسفاس نانلوپ سوبح الاح هیسفتو هک هالب قاب
 یبیضارا هاا سس و درس وا ۰ نیا عاتتما ندنساطعا ید ك

 یطابتحارعارب هسا یصوصخ قلا دنس ۰ یدبا هدنداقتعا زاد ندنلا
 كنايسورپ ا جد یکم تبوشود رسا یسودنکاب رح دسح ون ٠ یدبا

 میس < يتکلم هدب وراتبح نداروا ینایهورپ دلا یعیدنل و هدنطیض د

 ۰ یدیا لکد لبات هحیمکح ڭنقو لوا كعا
 طابش رهش هغو ا توعد ندنفرط لود قاراتساق یصخ رم ریلکنا

 هن دا دتما ڭا یدرا و هب هرتلکنا هلتکر ح ند هناب و هددرد نوا كنب رفا 2

 هس ر كيا ۰ یدر و ره تام ولعم او هزیلکزا ندا قا رم
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 : ud نوا ا 0 هنس د نوا زو كم مد

 ۰ لرو رارق هن سل ر دشل رب هلا كنم كناقلب ةيامر هنتلود هزتلکنا

 ۰ یدمعا تتفاوم دنمسوت كاتوکج كلل ولهتسنارف در هدنس هلاکما

 ۰ ردشع وا نعت یر د و دجح كلود

 هدعب و شعر هلا هفتم لود یک یکيدرب ولا تصرف هدشلوا نون اک

 سەر زج نالوقیلاه ناک هدیلاعم رع كردبا هطاصم دقع هللا ولهرتلکنا
 هح وسا هد هده اعم یکیدلبا دوع هلا ولحوساو شلوا عراف هل ود هز کنا

 ااا قامو ارظن هلاح وش یدا شللا رپ هج وسا یتتلابا ایجو رون

 6 ردسم هدهروک ذم *و دهاعم ید یک هدا روفوم دهح لدن كن ولح وسا

 ردق یا 0 وا ۰ یدا راشهر و رب رفت ر هب هرغن وق هدن ز وعط نوا كنسات

 ضصعب ولح وسا ةبسلا هدانا وب رلیدم ها باوجر قرەلاق هدراظشا هدوهب

 ۰ رایدلیا یوکش ثب هلبا عدقت اهد ر رقت لصفر 4هرغنوف یراصخ رم

 كنول هقراعاد ) یدلدبا نایمرد هدهرغنوق یتحصع هقراعاد هنب رزوا كنو

 بونلوا نییعت یدودح تاکنل ارب ز یدلاق رر كجهر و ن کل راو ق

 هقراع اد مرام های ینا موب طعف ۰ یدلید ) قو ۷ كج هل رب و

 ۰ یدلر و قح هننل ود

 6 رو

 اوا نالا هدا یراتلود اسورب و همس ورو ا رسوا نوک

 ص ا ف sS *ءداب لود هقراعاد
 . یسهنسج وا نوا زو زکس كب هدهسیا شابا داحنا هلکنا قرهلوا هد روبحت

 .هرزوا قلا یتسهرب زج ناجود ناک هدفطلاب رع هلدنلابا ینا موب نالوا عبات

 | ندنفرط یلارف هقرایاد نوجا لاصحسا یتسهدام شیوعتوب ۰ ىدا

 | نیست یسهنس ترد نوا زو زکس كی نک راصخرم نالی ردنوک های و

 | ردا عانتما ندهلس هب ول هقراعاد یتتلابا ینا مم وپ كردنادرس هیهاو راذعا

 1 هقراعاد هد طبس كنطاش یس همس ) ۱۸۷/۱۵ ( وبشا ۰ یدنشلوا

 د نداروا ارظن هنابلترت نال وا رک را رَ هدنفح یسهده» تاهاوکح ااا

 1 سلاح هدهاعم ناشلوا دفع ینوک یحرب زوت وا ایام هم ود رم ا

 ۲۱ لود یوک صك یمرکب كنسنات نوک ییهننس ( ۱۸۱۵ ) وبشا

RAكن دن رزوا یک كنصخ م شاب هژریاکنا ,دنشا یرلصح مع  

 || هفشب ندقدلوا را کرد ییبحالص هفرصتو طبص یتسهر زج ناجود



 رکید نانلوپ شبا یضارا راعاو هلالقسا هدنس دلت مقاوم كلام راطقا
 هدنسهرغل و هناب و ۰ ردراشعا یازنعا یساغلاموز كنو اقاعتم ی دراتلود

 لذ هدشاتو تست ید وهع نالوا ر راد E | كتراك و راصحخ م

 هاب ورواو تسارخ ثعاب هاش رفآ هاب ون ورندو ردقو ردا دوج

 ندنراګ نالوا ترودک بجوم هتناسنا طرشو تحتاضفو نیش ثروم
 یراهاولدو تولطم ال ود نالوا یرلع وءتع یساغلا كەرىم یزالب رب ثعبنم

 هجورب نی رات رومآم یهدنسهرغنوق هنا و هلا هعاشاو نالعا یفیدل وا

 نالوا یرلعوشو لاک او ادا یی راتهد ٌهبيجوو لاحاو زازعا بولطم

 هلتېج یرلکج هلی هدا حاضیاو ناب ین راراوشمو كلمو لوصا كراتلود
 هلاکم طاس طسد هدننتک یجاعتا كنهدامرپ نو یو ربخ بج وه هلن و

 قاغا هدنرلذدب رزیظنت همان العار هروک هلوصا یرلکدلبا داحا هدناب وب لا

 هڪرونلوا نالعا هاب وروا نوت یدعا راشو 5 هلا ارا

 تملصمرب نابسج هن راماقهاو انتعا كراصخ رم یساغلا كنتراحت یعنز
 هن رادامتعا او داد كن .رارادم حو قفا وم هرصعباح او ردهص وص#

 هنسهب وسا كن هلسمرپ نالوا رهاظ ینانسح هل و رص م رد قیاطم ۱

 ردرنشعا تنواعم هرکیدکی بلقلا معد نعو تریغ ردق یکیدلک ندنرالا

 نیبعت ندیدعت هنسارجاابعطف كنو هکر اردنا فازتعا هدینساروش و ارب هلکنو

 طونء هننیبعت هرزوا بسنا هجو كتلودره یسارو بویلوا نکم تدم

 رددناع هرانلود یتیست كتقو یغجهنلوا لاطبا الماک كتراحت و ندنغیدلوا

 قجهلوا یدوم ییعوقو هحاسو لفاغتو یداب هربخأت نسارجاكن وب طقف

 یرفدل وا دمعتم هلا هدهاعم و لراتلود ۰ ردراکرد ینیداوا هلبسورب نت

 یمەرم الما كنبعابم یرلکع-هدا فرص داحالاب هدنقح هروک دم نضع
 ۰ ردکرک قلاب هب رظن شلوا مامن هع ثوصم صوصخ هدکدلک هلوصح

 هلیسارشو عی یز تیاهنو ۰ ردشلدا رز رګ هدروکذم ةمانالعا ود

 ندنرفرط یراتل ود هسنارق و هزیلکنا نوا قیفوت ودخا لرانک نالوالوغشم

 ۰ ردشلو ماتخ هلئسوب هرزوا كلردنوک هنس كاکب

 یدبا یسهلت»م كنلف ید یر ندداوم نالوا ثحم عوض وم هدانا لوا

 هب هسنارف تاکتلف یبمک هندی ول هسنارف كناقيعلب هدلالتخا ماکنه هکهلب وش

 نوماش هلکغا بلج یتفد رظن هارو كنهزلکنا قرلوا یدوم ییقاطا



 ۱۰ دن رک اغا ارا ملا نا راد اکو هدلوا نرشت لتاوا

 هلا یلارف ایسورو یراروطاربعا ابتسواو هیسور هدنرخاوا ثالوا نون اکو
 تیفیک رب رباغم هتدناسنا و هب رک تیاف كنسارشو عیب یز كردبا تاقالم امر
 یعاسم فرص ردقن هدایو كنولهلکنا قرلوا هنعان تساسنا و یغیدلوا

 ندنروطا ربع دیس ورو شا بلط یییرلت واعم هدص وصخ و هليا ناب یتکیدلپا

 دصقم ندعاقجا هدنسهرغنوق هنایو هحرک او ۰ یدبا شلا تنواعم دعو ابوق

 نس هم روما كنا وروا و یس هیارجاروص كنماکحا یسهدهاعمسراب یلود
 هن را ماو نانلو هدنح راخ كنا وروا ارظذ هنعیدل وا ترابع ندهرک اذم

 هد هسلا رون روک هفیظوزا حراخ یمعیا هرک اذم ییسهلتسم رلیحتز نالوا دناع

 رودفم ندنفرط راولاب وروا هدلاح یمیدلوا مهم تیاف هجرایلکنا هلئسوب
 هدنسهراد تدناسناو بدا نوناق یتطاصم كراناسنا فنصر نالوا مولظمو

 فاکتتسا ندنس هرکاذم هللا در وډ احان قلت كجا هب وسو تب ور
 ۰ یدزام هنلوا

 یرلنوک یصمرکب و یصتلا نواو یحینوا كنيجنرفا ینا نوناک هیلع ءانب
 هنساغلاو عفر كنسارشو عب یحز هدنرببک سلح بنام لود نانلوا دقع

 یکتا راصخ رم به تیابهن ۰ یدلیا ناب رج هرثک تاثحابم راد

 یرلصخرع ریکتروپ و ایناپسا طقف بودبا تقفاوم هنفیلکت كنصخم
 رناداکوب هدعب ۰ رلیدتسیا تلهمو تدم نوجا یلاطباو عنم ایلک كنراجتوپ
 ۰ یدنلوا یطاعت رارب رقت هدنرلندب یراصخ م ریکتروپ و ریلکنا
 | یسلح هنام لود رارکت نوا صوصخ و ینوک یحنزکس كانیحنرفا طابش
 ا سال ۰ یبلر و راز يت هيا العار یردتلوا دفع
 فطع هنتراګ یصنز نالوا یراح هداش رفا هکهب وش ۰ رونلوا داريا یتا
 هدندنع تیاردو دشر باب راو تدناتحو تفصن باحصا هدقدنلوا تقد رظن

 یقیدل وا هلماعمر ریاغم ه هبموع باداو قالخاو تبناسنا ورند هن وا

 ةعفد هلتمج یتیدلوا شلیا تنش ندهیامز تالا قا تولوا مولعم

 هدنشخو تهارک ةظفحم هل و لده یدعت ندنفیدلوا رسعتم یساغلاو عفر

 || ناب زکی هندقم فئاوط هنساغلا كنو هسیا یدعُم ۰ ردشلاق بولوا زنتسم

 وریدیلهلوا مولعم یتالیصفتو تیفیک كتراجنوب و ردهدفلوا بلاط قرلوا
 یدبا راشمرب و رارق ةقبقحو ادج هنسافلا كنو یغوچ كناب وروا لود
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 هدعب ۰ یدبا رازامروط وریک ندنسارشو عیب هبراحو هلوک ا

 هلباما تلا تعنم كنسارشو عب یجز تد روهشم یلیکو شاب یتلود هتیلکنا
 لوا هلکعا ربثأت هدایز كب یرتاطخ هناغیلب یکیدکەدیا داريا راد کو

 تی ۶ ردا مولا ساقلا ترافو یوم هان
 وریپ ه ولریلکنا هدص وصخ و ځد ول هقراع اد هدنخرات حوا زوب زکس

 قرلوا قلطم بلاغ هدرلایرد یتلود هرتلکنا هدهیلالتخا مایاو ۰ یدیشلوا
 وریندنسهنس یدب زویزکس كي هدر ازجو لحاوس یکیدروگ هنلا هدامی رفا

 تن را هزوک هر هب رګ نالیدا ورندتف ول وا بودا و تراک یحز

 اف "ویا هست 1 یز كقت نالوا لا ندنسارشو 3 كن هلع

 كنتلود ی هدن ون ا اضما همان دهعر هلمتلود ریکتروب ولهرلکنا |

 یتعیدل وا قعتم هلا ولهرلکنا هرز وا كعا 0 یتراسحم نی ج ردتلاب 1

 ح وسا هس دس حوا نوا زوزکس ك كل ود هراکنا و ۰ ردحردنم |

 هدربهدهاعم یکیدلیا دقع هلا هقراعاد هدنسهنس ترد نوا زّویزکس كيو

 زویزکس كيب نک ۰ ردشهو حردنم یسشلوا لاطباو عفر كنت راحت یز
 ییلود هریلکنا ۵ رکص ندقدنل وا دفع یمهطاصم سراب ۵ رات ترد نوا

 قوج كب هداب و کیو و ےلیا هدسراب ندنفرط

 هنسلر دتا لاطبا و 0 كنتراڪ نیز ردو هب هنس شد ردنا دهح و س

 هداننا لوایردارب كنوطکنلوهدقود ۰ یدیشعا اضرا یتتلود هسنارف

 هود اینایسا هدلوو یجدوا قرهنلو یچلیا ندنفرط لود هژنلکنا

 زکس ځد ولابناپسا تیامن بوشارغوا قوچ كبو بوشپریک هبهرکاذم
 دنا ۰ یدمشمر و زوس هرزوا كمر و وتن ر هّسلا و ردو هب هنس

 شع دا هدن راف رظ اشهاو اشرفا اب وروا لود ضعب ی ک اب ہابساو 4تسارف

 هدکعا هر ادا هلا را هلو -کح کز یرلکلتفح یی یراقدلوا

 قوف كرا رکنا نکل ۰ یدررتسیا .یلاطدا كننرا یز ندنرفدلوا

 هتعفاوم نوح ا یسارجا خج ردتلاب كنوب هرز وا یررارصاو حاحا هداعلا

 ۰ یدرارولوا روبخ
 هلتیمها تسد هشیاو یک یکیدلک هبهایو الا هج ور قاراتساق درول

 :اردبا تبثت هناپسا Ee af هبلکلاب نامش یتراڪګ یحز بولیراص

) ۲۰ ( 



 1 Rk N مار ا و وراب یبدلیآ رتکت هادی را

 | راځو راصخم هکنوج ۰ یدا لکد یلاخ ندهدناف ید هحرلشبا

 ندنر رب یطحاصم نا ها تسدرد لر دشب روک هلب رکیدکی فداصتلاب هدرابعچ

 یر انار رکی برم یخ وا لوماخ هلا ماهفساو عالطتسا

 ۱ یدرابا

 . ارجا یتعسر كلتا راکذت ینتافو 9 eS دارفور

 هبییول یجزکس نوا نالوا یلارق هسنارف الاحو یردارب ت كنسودنک هما

 نانلوب هد های و ورک یار ۳ كنس رفا قو نوناک هدننص مارتحا

 ۱۱ راستا هاش ران نرومامو رخ مو رات رو نارادبکح لیلا
 , یرفدلوا بهذلا فلاح رانو ۰ رلیدلیا عاقجا هدنناسیک سوپقسپ
 هتساش كتهلاسمو دادو لودلا نیب یرلعاقجا هدنساسیلک كيلوتاق هدلاح

 كن رلشدا هرغل وق هنامژ ناب وح لالتخا هدهبسا ندداوم قحهلوا لبلد

 رظتنم هننروهظ ه رار ابرق ردا رظن مصح هنسلروشود هب هم روس

0 
 ۰ یدیشلیاب نویسوفر هدنعح هيل ود تاغ رشڏ هرزوا یتیدنل وا راعشا هدالاب

 كنب رلیک هباصتم لودو هن رامدقت هلتبسن هرکیدکی كن راریغفسو كرانلود
 هن راسفابعم ندنعتر رک كنارفسو هن رلکچهدنا قلانشا هلهج وه هرکی دککی

 ةدروک نوو قرلو ماتخ داناو هال نالوا شغل هل راد

 | شف وب هدکنا ناب رج هریثک تاثحابم هدنابوب و شلثوق هبهرکاذم نادیم |
 ۱ ۰ ىدا
 رلکنا هدلاح یعیدلوا شمامهنلوا لاک ا یاثحابم انوسقاسو اواشراو زونه

 تاثحاسم ید هن رزوا یسهلئسم راهلوک ی ګز هدەرغنوق هژیمار ا كنصخ م

 . ىدا هدکعا نایرح هرثک

 ۰ رارولوارصم ردقن هنرزوا كنا هسروق هنبرانهذ *ییشرب راریلکنا آ مولعم
 هداب ز هناسنا عو هدنکا را ریلکنا هج و رکص ندنسذالبم جرات زو ید كم

 ناویح كراناسنا هکی دتا روهظ رلعدآ ماطر هلسهبعاد تمرحو تبح

 هفرط ره ییراد راکت وتف راکفا نالوا هدناب ون هلا بهت ییسلناص توتلا 9

 || هدکشا عسوت هکدنک راکفاو هدنسهرا رازیلکنا ۰ زایدلوا ردبا نالعا
 ریلکنزا ید ندفرطرب هلغملوا قلخر راشاب هدنس هب اس تراح هدلاح یتیدل وا

 و یرا



i O ES OSO PTT NOT 

 تیتر زکسع كيب رشیللا زو كنب رب ره باحالا یدلو یسارجا هنافرط ی و |
 كنلفو هروناهو هراب واب و رشعا دهعت هرکیدکی یبراصوصخ یسیا لاعاو

 ۰ راس توعد هقافتاوب ةرفخ جد ی راتلود

 ۰ رایدناهرزوا ددرتو ههش هدنسهیلعف تآ ارجا كقافتا هدهاعموب هثلث لود

 یهدنراسب بناح كن رهن ن رو هاقیچلبكنول هسنارف یلود هرتلکنا هکن وچ

ll۰ یدآ هرزوا هشدناو فوخ ندنسعالالتخاو سروش یاعلا هن دژلب  

 هسوسوو مهو هلهجوو هدنتح یسضارا یهدایلاتا جد یتلود اب زتسوا
 دكراسوساح یکی دردن وڪ هسراب نوح ا لاوحا عالطتسا بولوا هرزوا

 ینیدنلوا ترشابم هه رکسع تاکرادت هد هسئارف ارظن هناقیقح یرلکدتا

 یرنانسطا یک کرک هن روهظ هد هسدا ا وی هه را نص یرفو

 هدشمد و یتلود اب متسوا ثالذ یلع ءان ۰ ردشلسالکا یتیدلوا

 روهظ هرات نالوا ظوحم داش ىب رولف نويلم ج وا نالوا یعجالا

 غلابم هدنسیمرکب كنبناث نوناک هلیس هعلاطم قمامهلوا سرتسد هرکص هدیودیا
 لودلا نيب قافتا "هدهاعمو هیفام عم ۰ ردشلا ادمن تلطلاب یهروم

 "ییشرب هقشب ندکغنا راجود هشیوشت عونرب یداحاو دادو نالوا راوتسا

 ۰ ردشمالوا چ

 دهن رور هام دنح ید وط موتکم ردوا قافتا "هدهاعم و

 ول هسنارف ید یعالطا هدعب ۰ یدشمامهلوا رادرخ ندنا ردناسکلا

 نوح قیرفت ندنراقفتم یردناسکلا لود هسنارف هکردشلوا ندنفرط

 ندن رک لس هلو وب كن رلففتم ونک رگالا ٠ ردشعا فشک یرسو کا

 هناک زان يآ تنیکسو نوکس راهظا هددتسیا شلوا راتم او كني

 یأترامتخا هدصورت یتبلاطم كنهرباس لود هن ردا هلماعم هناراکتوفص و

 ۰ لدلك هدهدص هن زر ۰ ردشعا نالعا یتکحهبعا

 هننراهلٌتسم اینوسفاسو ایواشراو هدننب یراصخ م هسجخ لود هديا نوناک

 نیب ندنکیدمهلیریو یعطق رارقرب هدهسیا شما نایرج راهحابم یلیخ راد
 ه رغثوق هرزوا یغیدنلوا نایب هدالاب هکوبلاح بولاغوچ وکتفک سالا
 ندنفبدل وا اد ماحدزاهلادراوت قلخ قوجك هب هناب و ندفرطره هلیتیسانم

 یکیدلک ه دنا فرص نوح مارکا هنن رارفاسم یروطاربعا یارس ولایرتسوا

 فرصم یلیخرب جد نوجا لاغشا یهماع ناهذا ةوالع ههریثک غلابم
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J|نسل طبض یانوسفاسو ناعصتسا دن صوب ی ولایسورپ كن ردناس  

 هلکغاریثأت هداب ز هنب راتلود هسنارفو هزتلکناو اب رسوا هسیایسعا لاحتسا

 هنام رح هرزوا كعشرب وشراق هنن راتلود ابسورب و هیسور كنهثلث لود

 ۰ ردشلوا ببس هنب را هرک اذم

 لاکر یراداحا و دادو كن رارادبکح ایسورب و هیسورو اب رسوا هجرک او
 یراصخ منالواروبح هب هظح الم ۳ را هص وصح عفانم كن رلتل ود هدهسا

 هدنراتهج ابلااو ناتسهلو ۰ یدا قو داحاو دادو هرم لوا هدنش

 ید هتففحو دج هدهسا ترابع ندشیاعرب هب رکسع تاکرادت نالب روک

 ۰ یدرولپ هلوا رج
 ا وست كن راشيا ا وسقاسو اب واشراو هدنرخاوا كلوانوناکو

 یار كن روطاریعا هیسور بودا ثبشت همیخت لود هنلیکشت سلجر

 ندنراصخ رم یرلتلود اب رتسواو ایسور و هرتلکناو هیسور كسلحو هرزوا
 هدهسبا شلعارب حراخ یصخ رم هساارفو شرب و رارق هنسلوا بکر

 زوتوا زویکیا كب وبشا هن رزوا یماربا كنب راصخم هرتلکناو اب رسوا

 r نوناک ی سه دالبم منش ) ۱۸۳۵ ( نالوا فداصم هن روص یه رحه هنس

 «ردشلدا لاخدا هسلحم و ځد یصخ رم هسنارف هدنسیکیا نوا كنسنات

 اب واشرا و ردقن ره سلح نالوا تک ندنراصخم هسج لود وبشا

 | لع هدلاح تقیقح هدهسیا شفلوا لیکشت نوجا یراشیا ایوسقاسو

 ميسقتتیفیک كکلاع نالوا هنع ثوصحو هنس هم*روما كنپ وروا قالطالا

 ۳ ۲ انس داوم كناب وروا هلنهجیمیدل وا سلحرب مهم لا ندنفج هقاب هنعی زوو

 ۰ ردشلوا هرک ادم رک رم هتسامم

 یرالوا صخرم ابسورپ و هیسور عاقجالا یدل هدروک ذم سلح قحا
 شاب ابیسور هدلاح یرلقدلوا زعا ادف یر ا ندرلبش یراک دنا بلط

 یتساعدا یهدنفح اینوسقاس هدنجوا نوا كني رفا “ینا نوناکی صخ م

 بولوا زادرپ هقطان هلا تبالصو تیج- هداب ز هرزوا كمردتا قیدصت

 ۲ | یيفادت هدنش هثلتلود بوشب ریک هبهرک اذم هن امرحم هلی راصخ رم هسنارفو
 . || هناضرغ یب كنماکحا یسهمان هلاصم سراب قر هلا قافتا "هدهاعهرپ

 و یو
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 شب زو ا هسلا زامل وا 8 كنابسورپ ۳ هدنندب

 هذه ةلالغا کیا روت وا دما یتنروتک هدا رر لتا دیو ی
 یدودحالاح جدكنا بولب هلوالئات هن رادقمرب كنم رار نالوا هدهل قحا

 هنقادا هایسورپ كنانوسفاس یسک هلعف كرارقو لصالا ردلکد نیعم

 ۰ ردشلزاب ود ( ردطونم
 هدنفرطره كنا ورواو شلاق هد همګ روس هلهجو و یس هلتسم اب وسقاتس

 هدص وصخ و كنهرغن وق سکره هلنهج یغنیدل وا شلافوج لاقو لبق راداکو
 ترابا و كن دودنک لار انوسقات هدلاپ یتیدلوا رظتم هوا ی

 رللیلد قوچرب تبثم ینکو دنا یشان ندت روبج یتکرح هناقفتم هلبا نویلپان
 زبسقح عزا ندندد كتم کو هن یدل وا همذلا "یرب ندتمهت هلا دارا

 یارادفرط ۰ یدردنوک ههرغنوف توزاب هک دم لصق ر زا هنغح هل وا

 هن رزوا یسالیتسا و هبلغ كن رارکسع ابسورپ و هیسور د ندنرلبن اج
 ( بلغنل مکحلا ) یهدننامز هنراباتوب هسیارونل وا طبض یکلاع این وسقاس

 | هد هتسو و ۰ یدا هدقلوا ههاشا ینجلوا شل وا هداما ۵
 بولوا كالرب هلا هسنارف ځد اب رسوا یک یراقدلوا دم ایسورپ و هیسور
 . اال لاد هدنفرط لر و توق هلقلوا حاس ءا ی ۱
 هت سر هارد ةطاصم دقع لب روه اش نما ورکا دالا لوا درز
 یتسودنک هدابز ندنکلوا هد هرغنوق ندنغب دلوا شعا توق یسک اهد

 ۰ یدیشمالشاب هکمزسوک
 لرهکزاو ندنو نکیا هدنسهبعاد كما طبض الماک یناتسهل یلود هیسور

 هبایسورپامامت كناننوسقاس قحا بولوا یضار هنیسهت كنغل هقود اب واشراو
 هرتلکناو اسوا هدنر زوتوا كنسحمرفا لوا نوناک هلکعا ما رنلا ییقاحا

 یعقرر كنغل هقود اب واشراو هدنرب رفت یییدل وا ش شعردنوک هن رلصخ رم

 هفرطریراهدلب مان نروت و یوقارقو قلوا .دناع هن رلتلود ایسورپ و اب رتسوا

 دسورقروهلوا هده تلایارب كنسیقاب هرزوا قلاق تسب رس نی زسشلواعبات
 ندنفرط یرالارق امدقم یتموکحایوسفاسو نسم وا صیصخت هن راروطاربعا

 بفرصتو طیض ندنفرط یارف ایسورپ هلهجو یکیداک هنلوا فرصتو طبض
 نامش هدنننکیسهوالع قر هلوا هدم تموکحر هبابسور هرزوا ققلوا

 نا لیست ی ر قم 1 تول دعا دپ شکار اب ویا
 - < س
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 فصام us یا هنامه ردلکد هدنرکغ كاع عیسوت دعب ایف قرنلو

 1 ا نقاهاتمو ناش هداعلاقوف د یرکانسع زالربا ندنلحاوس هقدلوا

 والثوب و زالوا رکشهاوخ هت رفظم باسنکا ندشاب یکی هلغفل و هدلاحرب

 نالوا بیس هنسهعطم تاراسخ هدهسبا شلوا تلا نت رج هناعوقو

 e چو قرەلوا نراقم هرواب تع هلا صالخ ندا رطضا

 3 بلطر هقشب هلغلوا هدلاّمشا دعس لاحر هذه ةلاخا یموق هسنارف قرهلو

 ۲ | لایکتسا ید روک ا وروا اس 5 طقف االق نامدا و
 | | عیجو یتسلوا یسنم دعب ايف كنهيلالتخا راكفاو ىنسللا تینماو شياسا

 اا ضارغا دعب او یتسلتوط یعرم كتنکلمو تیلارف قوقح

 | هلو و ردقو یلمارب هقشب ندنو بوداوزرا یبسکچ تعناع دس هنن روهظ

 ۰ | دصتو زامهلوا نیما هسیک ندنرارقسا كشياسا هکدملک هلوصح ماظتنار

 از هل روتک هدوجو هدنسهرغنوق هناب و نالوا قوبشمان یلثم قحا هسیا م

 | هلتمج یراقدلوا موفرب عیحشو یکسا كنولہل هقشب ندقدزاب ود ( رول
 ۱ امد كناتسملو یدرولوا لوا یسهداعا . كن رللالقتسا یکسا هسلوآ لنا

 تاسارخو لالتخا ینیدلوا راجود كنا وروا ارخّوم یسهعماقم نالو عوفو

 تای رورض ریارپ هلکعد ردلکد دقعپ ندروصت یفیدلوا یرب ندنبابسا "هلج
 شمرتسوک تتفاوم جد نیست هدننبب هثلث لود قرهلوا ندلاحو تقو
 یتفجهبم هلوا اج یسارجا كنهلماعم نالوا روصتم هدنتح اب وسقاسو

 ۰ ردشلیا تابثا هل رالیلد قوچرب
 لودع ندنتفاوم یکلوا هدنس هلئسم اي وسقاس الاب هج ور كکيرتم هکوبلاح

 | ایسورپ هنب رزوارپ رقت ینیدلوا شمردنوک هب ولایسورپ هدنن واتالوا نوناک هلا
 ]| هلبالاسرارب رقترب 9 تنوق نامه بونجوک هداب ز كب یصخم شاب
 | نوناکر ار هلکعا بلط سافا كندهعت نالوا هدنقح انوسقاس كنهسور

 هدنر رقت ل اباوج هکیزنم هدنسیکیا یعرکی كني رفا لوا

 | هدننب نیتلود قر هلوا نام هن رب رقت یکلوا یرب رقتوب كنولاب رتسوا )
 ۱ ا اد انور ندیفیدلوا عالم هداما نانلوا وزرا یرارقتسا
 | دانعو رارصا لدهمد لوص داحالاب هلا نعد یلارف انوسفاسو ردشلوا

 ۱ ید كتتکلم ارظن هنغب دلوا راتفرک هتراسا هدننب ادلب هتسبل تیاهن كرها

 | یرلتل ودهرتلکنا و هیسورو اب رتسواو ردولقح ین وا ثالت ندنفرط تلودرپ
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۱ eys 
  ۳ندنسن كمردتا بت ندلوا مات یسهیلعف تا ارجا یتسهدهاعم سراب

  ۱هدر دفن یییدنل وا هحاصم ۳ هد هساد رولوا ناهذا دراو یسلوا تعبنم

 بم هنفیدلوا راکرد یکهدبا روهظ یرللاح ح رو ج رھ هجاب وروا .
 سکره نده راحو یرفدلوا هدکعا یشا ګو فوخ تلودره ندنو

 به ندنفیدلوا شعشلرب هد همام ناهذا یراوزرا هلاسمو شعاص وا شمتم

  ۳بی رق هدلاح یرفدنلو هدنلنا یرارتسا كنهلا سو د
 دونشوخ ندنسودنک یتسهعن زونهو شعا سولح هنت هسنارف هددهعلا

 ندلاقحا یسماعا ناعذا یبهقیقدوب كند ول یزکس نوا نالوا شمام هدا

 یدرولپ روک دیعب ۰ ۱

 كعا بلج هنفرط ودنک ییایسورپ هدنس هلئسم اب واشراو یتلود اب رتسوا

 لرهبلیا تتفاوم راهظا هنفاطا هایسورب كنابنوسقاس الاب هجور هرزوا

 هب ولایسورپ ندنفرط كينرتم سنرپ هدنسیکیا یمرکی كنیحنرفا لوا نب رشت
 یمظعا عمق كنغلهقود اب واشراو هداننا لوا نکیشلرپ و رب رقترب هدلآم و

 هنص وصخ یساطعا هن راتلود ابسورپ واب رسوا كنسدیش هلا رت هب هیسور

 | راهظا هدنتح اینوسقاس الا هحوز ولا رسوا ندنکو دا شلر و رارف

 كين رام سئر هدننوا كنب رفا لوا نوناک هلا لوکن ندتتفاوم یکیدلیا

 هعطفرب نالیرب و ه ولایسورپ قرهلوا فلاح هروک ذم رب رقن ندنفرط ۱ 1

 هرزوا داحنا كنيتلودو یعاحرا هنتنکمو تعسو یکلوا كنايسورپ ) هدر رقت 2

 ايالا یسلنا طبض ییانوسفاس كنایسورپ قحا بولوا دال یراغوب
 || رکید كنایسورپ هلثندنفج هلوا عنام هنب روما ذی وستو میظنن كنارادکح

 .|| .یدنشلسوک یهوزل یبا ثالاع عیسوت ندرانمج ۰

  ۱نالوا فداصم هنمرح رغ كنسه رحه هنسزوتوا زویکیا كب وبیشا

 انوسفاس هدنرب نوا كنسیحنرفا لوا نوناک یسهدالیم هنس (۱۸۱۵) |
 نوت یسهدام ان وسقاس ندنفرط ینارادم انامل ا: نالوا ندنر هبعش ینادناخ

 | تئیه كنغللارف ایوسفاس هلثع ندنکیدلیا بلس یی رلتینما كنساما اياملا

 [ ۰ ردشلر و رلهرک ذم ههر وق راو هنکج هلک مزال یعاحرا هنس هلصا
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 تب وقت هتناب هدنربخا یار نالوا هدنفح ان وسواس بب رم ید نا ا

 یکیدلبا لاسرا هکبن رم هدنزوقط نوا كني رفا لوا نوناک هرزوا كمرب و

 هدنس هع دق دودح ردق و یلمار ندنس هرغل وق هنا و كن هسلارف ۱ هدنرب رقت
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 هنس هقبنلوپ ودنک یتسهطب رخ اپ ورواو شمروگ هلا یني راهطقن مهم كا
 هيس ور ا یتیدل وا شاو هدنسوزرا كعا قیفوت هلروص قفاوم

 | لباق یسریویود وریک هجهل وش قرهاللاص یني رالوق كن روطاریما
 ۰ یدا لکد

 ۱ قترا كح روک ییفح هبمهلوا لباق یسایحا كناتسهل جد یصخ رم ریلکنا

 ۷ اب رسوا را یسعت لنغل هق ود ا واشرا و هتسلا زالوا ۳ رو زاو ندا

 هدهیسور ثنسپقاب هلیساطعا كرار یواح یب هی رح طاق هن راثلود ایسورپ و

 || ندای واشراو ید ردنا کلا یروطاریعا هیسور بودبا تقفاوم هنسلاق

 ۰ ردشلوا یضار هغمراقیچ هصح هجولتیلک هن راتلود اب رتسواو ایسورپ
 قفاوم هنب وزرا ودنک كراولمل قج هنلوا مست هدننب هّلث لود هیفامعم
 ۰ ید هدکشا وزرا ولهزتلکنا یتیرللوا عبات هدحاو ماظن قرهلوا

 ترد یمرکی هدننامز هتراب انو بوازوا یربهثحابم اینوسقاسو اب واش راو

 هلن رب و رارفرب هدنفرظ یا یکیا هرات نالوا رذب هصلث هدنفرظ تعاس
 1 وکتفک هدفرط رهو یدلاق ربص* لس ك یالوط ندنسسام

 || تی رفظم یرلکدتا لصاح هلبا رتبه هحوب كنهقفم لود ۰ یدلافوچ
 1 : لود نا اسا ناهدا نکیا درع ندلاقحا یرلغا هطحاصم مش هرزوا

 | نوناک لئاواو ۰ یدلوا لصاح نظرب یکر لکجهدیا هطاصم نحف هفتم
 ]| هب راحت هدهسنارف ۰ یدنلوا تبشت ههب رح تاکرادت هدفرطره هدلوا
 ۱ 4 رڪ ع تاکرح هدتفرطره هن نکیا هرکتسمو روفنم هل یظفل

 ||: یدیشمالیوط هرب رب تی رکولب یهداتیچل# یتلود هزتلکنا ۰ یدرولی روک
 ۱ | قلود ابرتسوا ۰ يدش تکرح ندرارب یرارکسع هراب واب و ایسورپ

 | ایواروم هدنن هلباقم هموحه نالوا روهظلا لق ندنفرط هیسور جد
 | یلک هدنانسپمل كنول هیسور هکنوچ ۰ یدیشهردل وط هلبا رکسع ینتلایا
 .ندنر ولقارم دقتل و ۰ یدرولبدشلا یعددلوا یسهب کت تاک ر اذن

  پهاذ هن رکف یتجهلو ع وفو هيمو "۵ راحترب هددهعل | بی رف یعوجرب
 | نسحر هنن هقفتم لود كشبا هسبا مصع ناشیدنا رود ۰ یدرارولوا
 ۶ راب دنا هدنداتتعا یغجهلوا رد a وسد هنر وص

  یسروشود هنارخأت ییهلاکم هدنسهلئسم اینوسفاس كنول هسنارف هچرک او

 سو

1 

29 
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 اییوسفاسو یدیا و تاو یصخ ره شاب رکنا هنسلیآ طبض
 بولوا سا تیاہن قرهلوا ده هلکنا ردق هنمد وص كن هتراب انوي یلارف

 ۰ یدروشجا اکا ءان هنغیدنلو سوبحت هدنس هعلق هدلب مات دلغشد رد هرق

 هدلاح یرلقدل وا هدکیزوک یتسهبموع راکفا كناب وروا اماد رزیاکنا نکل

 ی ردبب ینارادفرط یلارف ابنوسقاس بولافوچ لاقو لبق هدنقح اینوسقاس
 انوسفاس ورندهنس یللاو هن رکدلک هديا تعجارم هنفرط ولهژلکنا

 ینارادفرط ییالوط ندسنعلخ هنارقح تلارفرب نالوا دعاق هدننک یغللارف

ESRقحهنف وط هنشلاسا كنا وروا هدورابا جد ندنو بولوا  

 یصخ م شاب ریلکذآ بم هنس طح الس نا تر هدر تاني ضعب

 ۰ یدتا لودع ندنشاس یر نالوا هدننج اب قاب

 (ناد ر سنرپ )نالوا رومأم هنسهرادا كنانوسقاس ندنفرط هبسور هک و بلاح
 هبا یلست هن رک اسع ایسورپ و هیلخت ییانوسفاس هدلوا نب رشت را وا
 ندنغدلوا شلیآ نالعا یتغدلوا شغلوا قاخا هایسورپ كنان وسفاس

 هایسورپ اضعب دوخاب الک كنابنوسفاسو اکتشا یراصخ م هزتلکناو اب رسوا

 قلاق هدند ولایسورپ قرهلوا تقوم لد هیهب رب و رارفرپ هدنتح قالا
 ۰ رایدتا نالعا ین رارف

 هسا هدلاحو بولوا میاش ینیدنلوا قالا هاسورپ كنانوسفاسو
 هناب ویلارف ابنوسفاس ندنغجهلوا كعد شلدا ااو اغلا یتللارف ابنوسفاس

 وتستورب هعطقرب خروم هلبح رات یدرد كن فا “یا ن رشت هنسهرغنوق

 ۰ یدلیا دای رف هلبا لاسرا همان

 تاثحابم لودلانیب هدنقح اب واش راو كرکو اینوسقاس كرک هن رزوا كنو
 ولهزلکنا هدن ما یلالقتسا كناتسهل ۰ ردشلو عوقو هدیدش تامزانمو
 هنلاح یکلوا ندنسهعساقم كناتسهل هسا یروطآریعا هیسور بولوا رمصم

 هچرک | ییکجهدبا هداماو در یرارب یقیدلوا كلام هدناتسمل هدننعع یعاحرا

 شما هوالعو عض دنکلام ًاددحم كنولهزلکنا هد هيا شلنا نالعا امدقم

 ناتسمل دوا عالطالایدل هنکح هيم هدا در ییهرثک "یضارا یعیدلوا اا

 ۰ یدیشطنا ناب ایعطق ییکیدلیا عوجر ندنسهشاس تین نالوا هدنفح ||

 شلوا راتفرک هنود قوج كب هدلالتخاو تزتف مایا ولهرتلکنا مقاولایفو

 كناید بولوا كلام هرارب قوج كب الاب هجورب قرهلوا تافام لد هدهسیا

)۲:( 



Ent 1 
 0 رکسندتدوا لئاز هخاصملا دعب تدورب نالوا e هدنس هرا 10

 ۰ ردشلاق قاب یرارعا هدنوح ناربلات 2 اه ایت کلا | ید

 صعب ندنفیدل وایدان هند ادتما كناحابم هل ار وما تبعصت ناربلات لصافا

 سراب یرلکدلیا دقع هلبا یراضرو قافتا ودنکب ونج وک نارادمکح
 || هسیا ناربلات ۰ یدبا راشمراو هنس هرم هلوا ناهشپ ندنس هطاصم

 هد هرمص وا ندنشدل وا روبع هكا تک رج قوت هز ایلعت یعبدلا ندنشود

 1 ۱ یارف انوسفاس ) هد هرطحخ یعیدلوا شمر و هن رلصخ م رلتلود وب

 تابثا هلبا هریک لدا یتفج هیمهنلوا ع زن هلتهجیکیدللا دب فک ندنتموکح

 یکیدلیا كلمو طبض نب رب ندنراتموکح ایلام هلبت رهاظم كن هیسور ولایسورپ و
 كلی تنواعم ولایسورپ ځد هنسیطخت هب هین اف كلام كنهیسور هدریدقت
 ابوسفاس ردنا نابمرد ییفیدلوا ندن الح قجهلوقروق یس هظحالم

 ۱ ۰. ردشعا مرصن موزا یمغ وا بت كنلارق

 د یسهفود عرو وق سقاس نالوا یت الاومو هفالع هلیلارق اب ومقاس |

 نب رشت طساوا قرهلوا هتسکشلد هداب ز كب ییالوط ندنس هدام ان وسقاس

 . || یارف ایوسقاس هدنرب رقن یغیدل وا ش شرع دلو یو رکا هدل وا

 ان وباسو غی دلوا زس ك ڭنهلما عم نالوا روصم یسارحا ه درج

 نیکو ظبغ راعصا هدنتحولایسورپ قرهلوا رکلد ال ندنو كنميلاها

 ندداوم كح هلس هلوا یداب هنشیاسا لالخا كنا وروا یخدو و یی رلکچهدا

 ا تموکح دیدم هن ورد اینالا كنايسورب راز هللا ناب یفیدنلو

 هدک دنا یطخت ه هبناقع كلاغ ول هیسور هدورلیا سلنا تاشام كنهیسور
 نابمردیتفیدل وا ثعبنم ندنضرغ كليا ذاختا نععوریهظ هتسودنکییایسورپ

 هلاوح هنتي امح كبتلود هزنلکنا نلصف كنساوعد ایوسفاس وبشا ردا

 ۰ یدیشلنا
 الا هحورب هدلاح يعيدل وا مر ندراتلود یک امدعم قلود ابسور و

 رلود یګر را نکیشعا لارت هنسهدار هرات وا و دان دان تسلب

 هنایسورپ ك ای وسفاس , لرد دس یا ود هراب واب هنعح هل راق هنسهدار

 ۳ یدشمرسوک تفااحم هد هرص و دوا هنفاخا

 هدنلما یسلوا هه س» تلود ا كناتسمل الابهجور ول هزتلکنا هحرک او

 | | ییانوسقاس امامت لباقم هررب یکجهدیا عیاض ندناتسهل كنايسورپ قرەنلوب

TT 



 بولقم یدنس د هک تمد نالوا رک و ام نارلآ و
 ود زاملوا می یفرصتو تالق دگدغل وا ذخا ندنفرط یحاص نالوا

 شفلوا طبض یراتکلع كنب رللارق یلوبانو اینوسقاسو نایمرد هدعاق رپ
 دعدق قوقح ههنعکح هدعاقو هلنهج یرلقدلوا شماسعا دب فک هدهسیا

 . یدیشللا ناب ینکج هلک ال قلاق ظوفحم یراهیکلم
 نالوا كج هدا كلام عیسوت هدننع نیعضلو ضي وعت هسیا هدنروصو

 ۰ یدرولک م زال قلوا لتحم یدصاقم لرتلود

 ناسنلوا نایمرد هد هرغنوق ندنغب دلوا نیاتمو فلات« یضارغا كراتل ود

 هدلئاسم وللثمو و یدرولک هعوقو راهضراعمو هثحابم ولتدش هدنتح داوه

 یتلود ودنک ناربلات نکرولک مزال قعارا حرخترب هدنلوپ بی رقت هلادستعا

 تالکشم یک قارا ییبحاص یکسا كرارب یکج هدیا دب فک ندنفرط

 راجود هشل وشت اهد هنرمر یتارک اذم كنهرغز وقف ندنفب دلوا هدقمراقبچ

 ۰ یدرولوا

 تیما هنناب رظن كناريلات ارارتغا هنتوق ودنکر دناسکلا یروطاربعا هسور

 بولوا هناراکتوتفو هناکزا كب یسهلماعم هدنقح رازسنارف نکل یدنمرب و
 تقولواو ءان هنکودا شلتا رادتنم یرزسنارف هلهجوو نکیا هدسراب

 هدنسهرغن وق هناب و ارظن 4هدودحربغ دوهع نانلوا دعو ندنفرط ول هسْارف

 دما یعجهنلوا تنواعم هدنس هلئسم اب واشراو هنسودنک ندنفرط ول هسئارف

 ۰ یدیشفجوک هدای ز كب ندنکیدلک هروهظ یسکع نکیا هدنسپ وق

 هده لا راشک | نوب هدننلا یراوکنوس نعد تقولوا هسنا رازسنارف

 راکفا ریبغت هلبا راکذت یتیراتکوشو ناش یکمدقم یک یراقدلوا هدازارس

 یاربلات هدنننص هرکاذمر ردناسکلا تلد ىلع ءان ۰ یدا اشا راوشمو

 ثح ندنکیدلیا ریبغت ایک یب راوشمو روط یکمدقم كن هسنارف و بلج هنناب

 راهظاهدنماقم شنزرسو لاقم هوالع نکو دا شغلوا رب رغت كنسودنکه لا

 ودنک توبعا تدوم رظن ةلاما دنفرط ولدسنارف دعب ايفو شعا لاعفنا

 شلیا هست تب رماماضوا هنتس یراصخ م هتسنارف جد كن رارادفرط

 هدص وصخرهندنفندلوا صلع تسود كردناسکلا هسیاولایسورب ۰ یدبا | 6



 | هدهرصو و یدیشلوا یضار هنلالقتسا كناتسهل هلبا عابا هنسوزرا

 تقفاوم هنيا طبض نان وسواس امامت ید كنولابسورب هلبا طارش صعب

 ۰ یدیشم رسوک

 هلتهج یغنیدلوا شاک ندنفرط هسنارف به راسخو ناز نالوا هنع توح

 راجود كناب وروا یالوط ندنلالتخا هسنارف هرک اذم ساسا هدهرغنوقو

 ندنل اصحسا كن همزال بابسا نوا یسماعا ررکت كنازواص یتیدلوا

 ادتا توم هنصرا یک یر هب ول هسنارف زونه هععنم لود هلغلوا ترابع

 رازسنارف ۰ یدرارویفاب هلیرظن هناکی هنب راصخ رم هسنارف هدهرغنوق
 .موقرب لئام هناهابم و ترهشو ناش هدا ز ندهبدام عفانم اد هنا

 كنا بولوا هبلغو ذوفن زیاح هداعلا قوف هدننامز هترابان و هدلاحیراقدلوا

 ندکسکو كب ةعفد هلا عوجر هنلاح قللارق كسا ولهسنارف هدنتیبولفم

 لباق قمال وا رأس هلا راکذت قبسام هلتهج یفیدلوا تموکحرب شعثود
 ندنساضتفا یسهکاصم سراب یعوجر هنس هعدق دودحو ۰ یدا لکد

 || هدهرفنوف بویلوا یسهعلاطم قمنازاق رب هدایز هصسودنک هلتهج یغیدلوا
  دلماعم كرار نالوا بوصخم هدننامز هترابانو یثبا كن راصخ رم هسنارف

 | هدنسهم#* روما كناب وروا رک هدهسیا ترابع ندارجا یتیدب فک و غارف

 قیفوت هنسهقلو ودنک یرارارقكج هل رو هدنیس#ت تروصلرارب و كرکو

 ۰ یدرنسیا كمرتسوک ینغیدلوا تلود لوس رب قباسلا یف کو كمردتا

 هلاح كح هلی هدنا دیدم ینا وروا هللا طبض یتاتسهل الماک كنهبس ورو

 هنسلواذوفنیذ هداب ز هدایالاهلبا طبض ییانوسفاسامامت كنايسورپ و هنسلک

 هب هبسور اما كهل ییلود هسنارف یشان ندراببس و ۰ یدبا فل اع

 ایدراسو هنکر هه رلکنا كنهعبس رازجو هایسورب امامت كنانوسفاسو

 یګر و یسماغلوا تقفاوم هنساطعا هن رب ندنراسنرب ارتتسوا كنغللارق

 یسفلوا دهج هنصوصخ یسهداعا هنتموکح كنلارق یلوبات مان دناندرف

 ب راصوصخ یسلاق ظوفحو یم هلا همام تلافکرب كنهباغع كلامو

 ۱ ۰ یدیشعتا حرصت هدنایلمت یکیدربو هنب راصخ رم
 هیسور هدنسهلئسم اب واشرا و نارملات یصخرم شاب هسنارف هیلع ءان

 تینا یدیثقک هور فل هب ب وزرا كودناسکلا :یروطارما

  ۳دنس ٩



۱۱ 
aل هب هترابان و ماودلا یلع ولهرلکناو « ا وزرا  

 هنغیدلوا ببس هنص الحا ناب وروا ندنرش كنا قردهشاضوا هجرالس

 هداب زندنرباس هدهرغن وق یتیم هنغیدنل و هدنسهباثم قلطم راد هدرازکدو

 ۰ یدرروک تیحالص هدنسودنک هک وس زوس
 ندقداضوا هناراسخ مظعو قرهقیج وشراق هنویلبان هرکص لا نکل

 ثللتعاس زویترد بوشود هنکوا كن هراس لود قرهلوا رفظم هرکص
 زوس هرم لوا ځد ول هیسور نالوا شلک ردق هسراب هللا عطق یبهفاسم

 بوی هلو یضار هندوع شو یلاو راياص یلتح یتسودنک هکلیوس
 ید یسوزرا ۰ ید رارا تعفنم .قحهلوا لد هناراسخ یکید روک |

 یتا كناتسهل هلتهج و ۰ یدبا ترابع ندکعا طبض یناتسهل الماک

 بډ یفلدفود اواشزاو نانو هند هدیه ها
 دن ییمایحاو ر اعا كناتسهل هدنزوت یسهدالیم هنس ( ۱۸۱۶ )
 *رولهل هرزوا كا طبر هبهدحاو تموکح و هدحاو نوناق یتکلام هلهلساب

 نوح ا یھطنت كن راد ال هد دج ت االن قفاوم هن راجا نهو قالخا

 یتغل هقود ای واشراو الماکو ۰ یدیشمردنوک تایلعل هن رار دمای واشراو
 | کلا ا قاس نانو هدد یرک سه دسور هن هرز ا

 قرهلوا یضار اکو ید ولایسورپ بودا دعو یو هبایس ورپ الماک
 ۰ یدبا راشعا هلواقم ولربک هدنراندب

 كعا تافام قالت ندنغیدلوا شمروک نابز قوج كس جد یتلود ابزتسوا

 ول هیسور هد هسا كج هل هلوا لصاح ندنفرط ایلاتا دو ۰ یدزنسیا
 یتجهلوا شرک هنیرکو  كنابرتسوا هدریدقت یکیدلبا طبض یناتسهل الماک
 هژلمس هظح الم یک هم هدا ندح رعظع تارطاحم رصعسودنک هدننا ندنو و

 تباصا هنس هصح _هدنسهعماقم یکمدقم كناتسهل بویمهدیا تتفاوم اکو

 کل و - رسا قمام راقج ندنلا یرر نوا کک

 هدا ترا ناس وفر نوا وو زوفط كب شب ناسکس نوبلم ا

 طبض الماک یثوب ایسورپ بولوا عقومر مهم كب هدنسهنروا كنابنالا
 هحنالوا ندنکلام اّسواو شعازاق وفن هدایز هجایالا هدر دقت یکیدلیا

 جد 6 و ولاب رسوا هلنهج یتجهلوا شعابط ردق هن راوپق كنت الو |

 كنولهرلکنا قرهلواندنلببفرابتخا یییرشنوها طقف * یدمهدیآتعفاووم ۱ ۱



 نیدغل وا قیدصت اعر ندنفرط اب وروا لود موج رونه بولاق تدمزا كب

 رلاوق یعلم هرزوا كعا در یتسهطا هطلام ۰ یدشمبج ندند هیلعتلود

 ۰ یدزام هل وا لبا ید یسابحا كنغاحوا

 ن یال هان وروا لود هدنسانلا هروکذم تاب راح هسا ولایسورپ

 ۰ .یدیشکا عياض ییفصت ناه كتورو توق هدروغاو هدلاح یتبدلوا

 زوقط یسوفن رادقم كنايسورپ هدنسه.دالم هنس شب زوی زکس كی اریز
 شب هدنسهحاصم تیسلبت نکیا زویتلا كب ترد ناسکس زوی زکس نویلم
 یکلوا هکوبلاح ۰ یدیشعا لارنت هسوفن زوبنلا كی شب زویکیا بویلم
 اب تسوا و هرتلکنا بونلوا دېعت ندنفرط ولهیسور یعاجرا هنتنکمو تعسو

 ۰ یدا راشمر و رارق کو جد یراتلود
 ۱۲۱۱۰ لی یاب زا هه نالوا دقن ندنالتخا هسنارف كا وووا لصاما
 | كچ دسر هنب ررکت كقباس لالتخا هسیا یلصا دصقم ندهرغنوف ۰ یدیا
 ۱ ۱ 2 تازد ىلع ءا ۰ یدبآ ترابع ندنلاصحا كیابسا نالک مزال هرزوا

 1 1 لادتعا قل رطر هر وک رتیلصم و لاح باح ا هدنص وصخ یضاراو دالب

 تلوپسو تعرس هدنندب همی عب را لود ید اکو ۰ یدیا مزال قلوب

 | كناربلات الاب هجورپ ندهرکص نکل ۰ یدیا نکع كلری و تروصرب هلا

 ۳ اا د لررض الب هصنورب یلود هولکلا هکنوچ
 شیاسا درج یلما بویلوا یلطر ندهرغنوق هلتمج ییدلوا شهروک

 ]| هبهبموع راکفا هلمجو قجهلوا بجوم یني رارقساو رارقتسا كناب وروا
 || ندنفرط هسنارف هکردقوش ۰ یدا ترابع ندکمرب و ماظنرب قفاوم

 | كنود كنلف هرزوا كنا تبنما لاصعسا ههسودنک هلفلوا یسههش

 | هدشنما هرباد كنابلاتاو ینتب رحو لالقتسا كم روس هرحش وساو ییسایحا

 ظوحم یشازواح هاب وروا هدورایا كنهبسور هدر و ۰ یدزسیا یتشلوب
 هنزآومرب هدنسهرا اب رتسواو ایسورپ و هیسورو لئاحو عنام کا ندنفیدلوا
 ۱ اا را دنیا تنه كناتسمل هوزوا"قلوا لصاح

 . یشکیا ۰ یدبا لکد نکم لاطابسح ید كما داصا یرومج كيدنور
 | هلسل یاوعد هکیدبا قو یصخرم هدهرغنوف كن هیلعتلود نالوا یحاص

 .هدنسهاج هیلعتلود هعبس رنازج رار هلکنو ۰ نوسلیا تیحالص بسک
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 هام لود هدن ز ون وا كن رفا یا ن رش هرزوا یانو ا

 اواشراو دیبا وم رارف نالدر و هد رغن وق نانل وا دعع هدنشلب یرلصخ ص

 هرڪا دم هدب رل هن ام یراصخ رم راتل ود كوب كن رل هلئسم اب وسقاس و

 راسا هح دعا نوح ا یطاصم الاتو هر وسا و اسالاو یعح هنل وا

 ۰ یدشفلبق نالعا یفح هنلیق لیکشت

 یکیا نابسعط زو ید كب كناب وروا مدقم ندنلالتخا دسلا رق ادا هدهرغن وق

 ا هدانا شما رغب عام زا هه کش یيدنلو هدنسهنس
۳ 5 

 لباق یعاحرا هنشاس ات اک كتاب القنا نالک هروهظ هدنف رظ نیس ترد

 ۰ ردشقا نیت یفج هیهلوآ
 E 1 وروا لود ندناب را نالک هروهظ ۳ اا یالتخا هسنارف ارز

 نصت ندهسنارف هدنت ولغم كنهتراانو ندنراقدلوا شما غوا هتاراسخ
 هنل وصا قللارف یکسا رسا رد نکل ۰ یداراو یرلعح تارا ررمص

 ۱ ا 1 شیدا و فوق وم هدنس هطا اناا هت رایان و تولوا شقلکوب ۱

 هدننامز هن راب ات و الا هج ور یجب da خر دخوب یشر قحەلوا نیصن الا

 هراجرب یربغ ندشقوا ررض نیعضن هل زوت كرار نالوا بوصقم

r 
 هب رللا اددحم یرایضعب نداب وروا لود هدنسانئا هفلاس تاب راح هکوبلاح ||

 2 تور هدا ی رل صعب بوروک یضارا یل رب

 ۰ یدیشماضوا هناب ز فرص |

 شلوا راجود + هیلک نود بواضوا هلاراسخ قوچ كي ول هزلکذا الثم |
 اش رفا هلسهطا هطلام و هات و ربازج ۵ لری هباس یه رګ هود هد هسا ۱

 ناکسا هدرارب قوجرب قرلوا كلام هلحاوسو رازج هصن هداشماو دنهو |

 هنکیدلک هديا لاصحسا هلک عفانم ندرلهروم یکیدروتک هدوجو هليا هعبن ۱

 هنناراسخ یرانو نکل ۰ یدبا رولوا كمد شلیا تافام “قالت ارظن زا
 یئ هر لود ار و یا یو. لابشخا كلا دو بوت و
 در هک هدا ضرف ۰ یدیا ردتتم جد هبهظفاحم هعفادلاب ندنفیدلوا |

 نالوا یحاص لصا كنهعبس ریازج ۰ كجهدیا در هیک نوسلوا كجد |

 ندیکی نوجا كل ییهعبس رازج یدیشلوا وع یتلود یروهج كیدنو |



 O 1 و 0 هلج هد هسنا ا

 دلکعا نیس ندهرکص یعح هسهل وا بسانم قله وا ت نیلصم "درک ادم را

 ور همان هحاصم روکدمو دلم قوعح لرلص وصخ قح هنلوا هرک ادم

 لد هيدا نبعت یغیدلوا قفاوم هکلسمو لاح یغیداوا رظتنم لرصعو

 جردنم یجهنلوا ربخآت كنصوصخ یعاقجا هدسلح لراصخ م هلج
 ۰ یدا

 || لود هدهسیدرولک مزال یمغلوا اضما ندنفرط صخ رم زکس كنهماننالعاو

 هسنلوا مابق هنییعت بویلوا نیعم یتاششت هجرخأتو مدقت زونه كناب وروا

 صخ سرب چ هلنهج یتجهلوا بجوم یهعزانمو هثحاب قوچ ك
 كنسهدصم تاموكح ايام لا ۰ ردشفلوا نالعا نيزمسقل وا اضما ءا نوفر 5

 غرم روو هروناه ندنساضعا سلح نانلوا لیکشت نوجا یعظنتو بیترت
 یهعزانمو هلداحم قوح ك ی ہا وعد رخأتو مدقت ید هدنس یراصخ م

 هرزوا اعگ فورح یسماسا ءارانل ود هدهرغن وف ارخ رم ۰ ردشلوا بج وم

 | رارق وا قغ وا اضما عضو هلیسهرص هروک اکا قرهنلوا بيتر

 ۰ ردشلر و

 1 . كرایچلءا نانلوب هدندزن تلودرب هلفلوا تمالع هنقوفت كتلودرب مدقن مسر
 ییهدیدش تاشفانم و تاعزانم هعف د قوح ك یساوعد ی ده ەد

 أ را هده اعم هل ود تاق رشت هنا لود ا امدقمو ۰ ردشکهلوا بس

 هج رد رر هاف مشت یضارتلاب ندنفرط راتلود ضعبو شه وا نییعت هلا

 7 ۱ هنل ودر رگید هرزوا قلوا دص وصحع تیامژ ندنفرط كنرب دوخاب نییعت

 e ردق هب هداررب هبل ود تاغ رشت هلته یتیدل وا ش خلو سیصخ هر رب

 . عیفرت یرلیضعب نداب وروا لود هدنساننا یلالتخا هسنارف نکیا مولعمو نيعم

وا. ادب رارادمکح ندیکیو شلدیا احما ا5 یر لی رت یرایضعبو
 3  شل

 وجب همان العا هلتهج یتیدلوا شم چ ندنرغج هيلود تاغ رشتو

 ۰ ردشمامهلوا لباق یساضما

 هلکلروک هنتیبعت كنهیلود تاش رشت هدنسهرغنوق هنایو كلذ ىلع ءان

 نانلوا نیبعت ندنفرطهبنام لود نوجماكنو هنرزوا یراطخاكنارلات ارخوم

 . ردشفل وا لیکشت نویسوقر بکر ع ندرارومآم
 نکی هدندیما قلوا لخاد هبیموع یاروش یرلصخم راتلود لوک
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 هدهسا لحهدبا تیر یروما نالوا راد درو ل یرمارا

 یراصخ رم هعبرا لود ادتا 7 هرکاذم نالوا راد نیست تاكلاغ روک ذم

 هسنارف هرکصندقدنلوا طبر هرارقر هلا ارا قافتا هرکاذملاب هدنرلهنایم

 ینلشیرک ههرکاذم هلا رانا هدعب هدن ونلوا راعشا هنراصخ س اینایساو

 هروناهو هرابوابو ایسورب و ابرتسوا د هیناث تیعج ۰ ىدا شلربدشالرارق

 مظنت یتتاموکح اینالا قرهلوا بک رم ندنراصخرم یرلتلود غربتروو
 ۰ ید كجەدا

 اسور و هیسورو ایرتسوا قرەنلا هلق هطبضمر هدلامو هدنسیکیا ثاولیا
 قارلتساف یصخیم شاب هزنلکنا هدهسیا شل وا اضما ندنفرط یراصخ ص

 صا رک ذلا ةفلاس كلام هدهماناب یکیدرب و یمادرف كردیا ددوت هدو

 ما بلا یلوصا قغلوا هرکاذم هد یرصخمم هعبرا لود ادتا ییسقت

 ینفج هبمهلوا راح قلقاب هلیرظن نعشد هنراتلود ایناپساو هسنارف هدونلوا

 لوصولاب ههنایو ناربلات یصخیم شاب هسنارف یمادرف ۰ ردشعا نالعا
 فارتعایخد قارلتساق یهلدا یکیدلیا داربا هدنقح جرجو در ؛لروکذم رارق
 . ردفا

 كم كنهرغنوق هدنس هجن كنهرثک تاثحابم ندبا نایرج هنرزوا كنو
 هطابصم سراب نالیاب هدنزوتوا كنسیام یسه.دالیم هنس ترد نوا زویزکس

 رارف هثسل وا نک رف ندنرصخ م راتلود نالوا شعا اضما عضو هنس همای

 ریکتروو اینایساو هسنارف هللا همیخق عبرا لود رکذلا فلاس هکردشلر و

 لود ههرغنوق كلد یلع ءان ۰ ردنرابع ندنرصخیم یرانلود حوساو

 بولوا صخر یرربفس كن رللود حوساو ایایسا ۰ ندید ام

 یساضعا هرفنوق وبشا هلبسح یقلوا یراصخم ددعتم كرلتلود رکید
 راسلح ددعتم هدنننعم كنهرغنوق طقف ۰ ىدا ترابع ندرفش ۳

 لود ابزتسوا هرغنوقو ۰ یدشغلا هرارق تع جد یدقع ران وسموفو

 سدرویرظان هیجراخ اب رسوا هنتسای ر هلیبسح یقلوا دقعنم هدنتخفیاپ
 ۰ یدشفلوآ نیبعت كلر سنر نالوا یسالکولا

 سراب هدهماننالعا نانلا هلق هدنسلح همان لود وبشا هدنزکس تللوا نرش |

 اط روا تل و رارف هدنموع نسلحم دنماکحا یارحا كنسهما دام
 زرد یا رک رک از روا ندخرلب لود اک نالوا لخادم وی

)۲۳( 



 افرا

 E یدآ ااا هلاحا 0 ا روما ندنعیدل وا

 ایه زونه بولاق شوب یرارب كناوذ نالوا فلت هدبیلس عفو ربارب
 . یدیشماعشب راتاذ كجهلد تلود لاحر

 ندنیق هنس هم تارکاذم كرطخ سلحو هقشب ندرلنلوا رومأم هبهرغنوق

 ههنا و راتاد قوچ كب ندننویسایس اب وروا هرزوا كعا فوقو بسک
 . ندناناو روکذ ید نوجا كف او كلا اشاع یی هرفنوف د رح هقشبندکد نیک

 ۰ یدیشغا تمزع ه هنابو رل هسک قوچ كب قوب یوک یشیا
 قفل وا داشک هرفن وقهدنرخاوا كنسي رفا زوم یسهبدالبم هنس ( ۱۸۱۶ )
 هتحایسورود هدنرتکلم ودنک یلارف ابسورپ و یروطاربعا هیسور نکیا ررقم

 . ردشغا رخأت ردق هلولیا ندنرافدل وا شمتیچ

 ای رسوا بولک هبهنابو املا راشم هدنسیکیا یمرکی كنيحمرفا لولپا
 هقراعاد ابقاعتم ۰ راشم وا لوبف هلاماربحا هدایز كس ندنفرط یروطارعا

 هفود قوچرو یرلهحلارف هرابواب و ایسورپو یرللارف ع ربغروو هرایواب و
 هدهناب و به یاود نالوا زاتعو رتعم لا كناب وروا لصاطاو راسارب و

 ۰ ىدا شعود هننوا نوک ودرب یرهش هنابوو شالپوط
 نام زهداد رادیح دصتو رادیکح رکن هدناربم كنیروطایما ایرتسوا
 تساقا هلبا تارادو تعشح لاک یک یراقدنلو هدنرتکلع ودنک قردلوا

 هیمو هد هيا تیفیکرب تاهابم بج وم هنتلود اب رتسوا یرافل و هرزوا

 یدبا هدعل وا راحود هب هبلک فراصم

 قارلتساق درولو كرم سنرپ ینعب یراصخمم شاب همبخت ٌدعبرا لود
 كعا ساسا عضو هننارکاذم ڭنەرغنوق دل وسم وههد نوراب و دوراسل تنوفو

 لا نوا كتسخفا لولا ربش یسهدالیم هتس ( ۱۸۱۶ ) .هرزوا
 هیس یکیا یلئاسم قجهنلوا هرک اذم هدهرغنوق هلبا ترشابم هنارکاذم

 كنا وروا هلبا رلتتسانمو دو الع یکه درله امم راثلود لوا ےسقو راجعا ےھت

 هرادا كن هعفتم لود الا تولوا یاوصعم ی ى روما

 تعج ۹ یدبا و e هعج رر شا ا

 ند راصخ رم اسایسا و هساارف و ایرتسوا و ابسورپ و هژیاکنا و هس ور یوا
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 یمن ات ی ی نام تی و اس سا سین ات رد مچ

 تافیمشت لردبا تاقالم هلکنا بوراو هرمصم یدنفابیحت هلکاک ءرصماشا ||

 شاپنوسوطو شاک هبه ردنکساهدکلر شاپ نوسوتو شل یاست ییهینس
 هدنند وع كنم دنف | بر ۰ رد شکا تدوع هرصم RO ندکدشروک هلن رد

 با دیه قوح لس ندنف رط اشا ىلع دمع هرزوا لر و هرللک م زال هدنداعسرد

 ۳۳ ردشلوا لصاو هنداعسرد هد هحعایذ یدنفا تی و ۰ ردشغ وا تایر

 هبجراخ عیاقو

 لثم اب قوبسم یس هرغنوق هنایو ۰ یدبا رظتنم هننارکا ذم هڪ كتا ملام

 لیدصت یتس هبلود ق وقح كناب وروا هک ردیلود سلجم كویر نالوا

 یداب هشدنح وتو نت كنس هسانسو هبکحالم روما هللا هب وسلو

 روتسدو لوصا هحرلتل ود اب وروا رللب هج یتارک ادم جات ۰ ردشلوا

 یا قافتالاب راتلود رکید هسلو عوفو ینارحا كن رب بولوا لمعلا

 مایق هناراغو بصغ دعب امه اب وروا لود ۰ ردشلک هدا عاحرا هلوصاوت
 ۰ رد راشمرب و رارق هدسلحم و هکغا ماصقا قافتالاب هنهلع كلود ندا

 نالاق هدد هعفتم لود هدنتبب ولغم هد ودا بصغ كن هترابات وب نویلپ ات

 ندیکی یسهطب رخ اب وروا هلبا سقت هنب راقص سم هدسلحوب جد راتکلم
 هدسلح وا یسهیساسا تاماظن كنسهدحخ» تاموجح امالا ۰ ردشل رح

 ۰ ردشلریو رارق هدنا د هنسافلا كنسارشو عیب هلوک یحنزو شلپاب |

 كی رم سنرپ ندنفرط اب سوا هرزوا قلوا لوا صخر هد هرغثوق
 ایسورب ودورلسن تنوف ندنفرط هسورو قاراتساق درول ندنفرط هزلکناو 0

 «یدشعل وا نیمعتنآ ربات سارب ندنفرط هسلا رف و د) وبم وههد نوراب ندنفرط

 كيتتمو ناریلات ۰ یدیاراو رارومامو راصخم رکید هدنراتبعم كرانوب
 هراس لود ىدا یراتامولسد روهشمو رهام ءلا لرصع لوا دوراسن و

 ۰ یدشک وا مازعا و نیمعت رلمدا ربتعم لا ید ندنفرط

 یرا ص > ص لرلثل ود نالوا یلبحدم هد وبا هد راحت زکلاب هد هر عل وق ادا

 لود امار ادعام ندهبلعتل ود ام هد هسلآ شلر و رارف هرزوا قفلو

 هددعفاو تارکاذم ارز ۰ ردشمردنوک راصخ ره هبهرغنوق ان وروا

 جد كن هلعتل ود هيلع ءان ۰ یداراو یسانمو هقالع هن وکر ب كن بره

 راعشا هدالاب نکل ۰ یدنآ راکرد تحالص هکمردن وک صخ رم هه رغ وق

 أ نوت تونلوا لیکتشت هرغنوفر هدهلاب وا ءرزوا یتیدلوا راهش ۲



 دانه رها رورو یراق ی هلا یالا تورا سا دنالو

 هلو و لىلد نا اھم اوا ا د رد شلسا

 | هصک بوریک هرصع هل رکسع كبوج نوک لوا هن ۰ ردشلرافیچ
 . || غوبشاب هنسهشاط لیلد قرهنلوا سابلا یتابلاق لیلدو تعلخ هنسودنک

 توقف ندنعلش هطداخ حد یرکسع بعم یکی سودنک هلغ وا بصذ

 ۰ رشمرک هنتف ابق لبلد
 یرکسع یراوس فنصرب ربک قابلاق هایسو نوز وا هنب راشاب یسهفاط لیلد
 باهولا هنع یضر باطلا ن رع تولوا قاحوا رب راثو ۰ ىدا

 رامدا انف هدنرلګا ۰ رلیدا هدنس ادا تډب وستم هنن رط كن راترضح

 ۰ یدا راو جد رامدا لزوک هد هسا راو

 رز سراب یرلتداع مناط رب را رد ناکراو بادا صوص هنب رات رط

 ۰ ید رارونلو هدننلا طابضنا عونرب هلتمج و ۰ یدراردبا تیامر هرانوب
 قرهنلوا لاخدا هفنصو یقاطرب لرلفوزوآ یشاب یک ہدرصم الا هجو رب

 . هتمارم كناشاب ىلع دم دو بولوا ادب ماسقنا ع ونرب هج راکفا

 ۰ یدبا قفاوم
 و یني رامزک لسم ا رهت لرتسع افشا لغد وار طیا وا

 ۳ یسم اعساط حالبس كن هنسک هقشب ی هطداضو مس

 3 ا هسلت

 ۱ و كللاوتش توا هماق اش اب ىلع دمع ر دق هماربب

 ۱ یعیدنلو یسراوس كرا رادقعر رکید هاب رکسع ۰ هدنفا رطا

 اوه لیدب تقولوا بونا ندهعلق هدلاح یقیدلوا رار جد كب نیداعو
 اردک هنغانوق اشاب فسو یسلاو ماش اشابس نانلو هدرصم ه دنن
 طب مرخن یداباد ده توک هد رج هرکس نیکیتا هدنامم هلکتا
 قلا هداروا مددصک ر بودا هربشا یمادرفو شهاب هدنخان وق
 :E ۰ رد نفخ هر هعاق دن هرکص

 ینامرف انا كناشاب یلع دم هلا یاب جوبقرب هدنجوا یکی تالاوش
 ۰ ردشلدبا تلنش قرهلبنا ریوط هلکلک
 لب نام و اشاب لیععما یلغوآ اشا لع دمع هدنسبثلا نوا ا

 نایک ای بودا تعزع ا هدکلرب هلا تلابا ناکرا راس

 نوسو هد هجایذ لئاوا هدهسنا شما تع زع رار جد یدقا تلح



4 ۲ ۱ 
 دغ بوقبچ هبهعلق رل هدرک رس یک كب وجو كب وجو یلغوا سودو

 فئاوطو ینکارتشا ید كنب رارکسع ودنک هدهعقووو راذتعا هاشاب یلع

 ندندب رکاسع كتاب وهنم اشاب ۰ رلشلیا رارقا یتیرلتنیط ثبخ كن هب رکسع
 تدوع كرهد هعاط و اعم" ید رانا بودا هاو صا هرانا ییداد رت هما

 هدکعا لاسرا هبدعلق هلا عج یتاب وهنم ردق یفیدلوا نکمو راما
 هتسان بوزک هدنعا رصع كردنا اد زللالد هدنرطوا بوت هت لاو
 ۱ ردراشفمل و هدکمر و تانسأت

 هدنجشآ تبذخو تشهد رب هلبوب یلاها ینوک یحنرب كف رش ناضمر
 رارب هللا تاوذ ضعب رکید ندرصم هوجو یورحم دم یماشخا شفل و
 مدقن هیاشاب یبع دم ییتاب وهنم رفد كن هلع یکیا رب بوغیج هب هعلق

 اشاب یدیا غلاب ههسیک شب یرکی زویشب كببچوا یعومج هکراشا

 بونا هرهش ید رانا شمرب و ادقن نیشپ هجو رب ینناثلث كفلابموب
 هلک هلع ندنویسموق جد هرکص ندنوب ۰ راشمتا میزوت هنب اعصا
 هلبا اغا نیشب هجورب یناثلث هلهجوو هگدنلوا عدقت یراتفد كتاب وهنم
 : ۰ زدشک ةنلوا لا شب
 هسا راشلوا رکشنم ردقن ندنس هلماعمو كناشاب ىلع دمع رصم “لاها
 اشا ىلع دم هیلع ءان ۰ یدبا راشلوا رفتتم ردقوا ندنسهشاط یرکسع

 تیحالصو قح كوب نوحما یداحا هیماظن رک ادع هدهموع راظنا

 دنفتسم ندنوادع نالوا ثداح هدنسهرا رکسع هلا لاهاو ردشعازاق

 نالوا یرادرتفد رصمو یلغوا كناشاب ىلع دمع ورندتقورب ۰ ردشلوا
 فیلاکت می زو هروک اکاو یضارا هحاسم و كالما رب رع كب مهار
 هدلاحوش یدبا رفنتعو ریکلد ییاها هسیا ندنوب بولوا لوغشم هليا هب ريم

 زامهنلو تمالس تم هروک هاشاب ىلع دج ریدبستنا قافتا هلا رکسع
 ۱ ؛ یدبا

 یکی یدلوا شلیا فیلأتو بلج ییییاها اشاب ىلع دج حورشم هجورپ
 ناسحا قوج كب ید هنشاوط یرکسع نابشراق هناصع هدهعقو لوا

 ۰ ردشمرپ و هیطع هسیک كی هنقاط كب نیدباع زکلای و شغا
 توتال یربصب قاوسا ك اد یوک دیشب یصدرد كار
 قدا تر یاده وق نوک لواو ۰ ردیشردخاداشک یک

 اساس



 هدهسیا شلوا رفظم هدفرطره هلرکسع روسج یهدنتیعم اشاب ىلع دم
 | اوروا هدرصم هلغلوا لکشم یراطبرو طبضو قوزو یشاب به رانو

 هرکوپ هيلع ءان ۰ یدیا هدنلما ییئرت رکسع مظتنمو اعم هرزوا یلوصا
 جن تسع هدندورو هرم هدبجر لالخ هلا تدوع ند زاج بن اح

 هدننانتشت كمردتا یعلعت شنا ردا فص فص یکیماظن رکاسع

 یرلیضعب اردنا نوکت لاقو لبق هدنشاب یسهشاط ۳9 هد هسبا شقلو

 | بودا تقفاوم هرانا ید یرایضعب ا رسو تیاکش هنب را هد رک رس
 یمرکی كنابعشو قافتا هدنرندب هرزوا كلی مادعا ییاشا ىلع دمع یتح

 یناحنز راو اغا ہللادبع هلچ یراصو كب نیدباع یەک هعجب یجنزکس
 نک ہدەیکب زوا ییاشاب یلع دمخ ةتفب یسادرف عاقجالاب هلا افا نسح

 نیداع قحا ۰ راشمرو رارق هرزوا كمروت یتشیا بوصاب هدنغانوق

 ندکدتا تیفیک رابخا بوراو هنناب كناشاب ایفخ ردا هماح لیدبت كب
 اشاب رهاط اشاب لع دجع هن رزوا كنا شقک هننای كنساقفر ةن هرکص
 كنا نیلحایص ۰ یدا نت هب هفلق توت و تویتسا ید رکی

 هدکدنا ققص یغیدنلو هدکلرب هلکنا یقاطر لرکسع و یعیدقبح هب هعلق

 كعا اہل یغعاوف كناشاب نامه توریشاش ید د رلقچ هاب هن هرصام رایت

 قرهنل وا هاب اعم هلا نفت ندنفرط ای نانلو هد هظفاحم هد هسلا كلما

 هاته دعلق ناه هلو هنلئدخ هدا ز هلغغل وا مادعا یرلبصعد ل رلبغاب

 یداه زکسرو هروط 4 هده رص ون ۰ راشم الد وط ەدەلىمرو راشع رو

 غاط نامه ید رانا شب سسر ود زکیدا اب یرلوشراح نکی کا

 تل اذ ر هلدعاو رانو 4 ا یرلناخ و ,ی رناکد ق رەلىغاط ماط

 نانلو هداروا هدنرلکدتا یدصت هنامتل یلبلخ ناوخ طقف ۰ راشماغار

 ساراس ۰ رلشروکسوپ ورک یرلنا قرهنارواط هحالس رادوانراو رت
 ینوک هعج وبشا ۰ راشغا مایق ۵ هظفاحم ین راهلح بوئالحالس ید
 ۲ || راسخ قوج كب ییاها ند رک ام نالوا دف و دف تغ اتش شا

 تاج هن هعلق یی قورح دم دبس اشاب ىلع دم یسادرف 8 ردشم اض وا

 یرادقم قیقح كتاب وهنم رەد مکجهرو غلبام اغلاب یتنای ز تكنیلاها هلا

 دسان یتیفیک تونا ند هعلق قور هلکعا ما ق نویسوفر نوجا

 كي نیدام هنن رزوا كنو ۰ ردشمریو ناذیمطاو:نما هلا نالعاو رابخا

 روح «
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 كرنا كرمریدجا كرات هتفس قا رادقم لرد یدنفا ما |

 كبو شعازاق ناش لوس جالا نیب هلکعا تمه هنب رعازعا هزاج بناح

 ردشلوا رهظم هامد قوج ۰

 هشس و صالما یه زا راطقا ردنا هبلع هراباهو اشاب ىلع دمع

 ةقرف یکیدلیا قوس هنع بناح هرکص ندکدتا ریمدن ییایهشا یهدنسهعطق

 مادعاو حرج یناو هبلغ هشارخم یربما نارهزو طبض یارهش هب رکسع
 ربسع ربما ځد هب رکسع "هوف ینئدلوا شمردنوک هبهدفنف ۰ ردراشعا

 | ارخّوم ۰ یدیشعا طبض یتسدعلق هدفتق زدنا هب را با یجاط نالوا
  ۱هددها شمر و راسخ یلبخ هه رصم رک ابی هلا هصاحت یی هعلق یماط

 هرم ربارب ها یعوطتعرس كتشارخ و شلدبا تفرکو ذخا تیاسپت

 و شرو

 ا یاقو

 جد نداروا تولک هرصم اط هدنس ال والایداجب یسهذس زونوا وبشا

 یو هلبجو یلانما هدنکوا یکشوک یالا هدنلوصو هلکلردنوک هلوماتسا

 ۰ ردشلروا
 رکسع هبافک رادتم هدهمزال مقاوم ربارب هلبا ناب یناموقووب اشاب یلع دم
 فیقوتلاب هدهمرکم ٌةکم هلا هیفاک هوق ییاشاب نسح ناریمریم و هسعت

 رار جد یاشاب نوسوت یلغواو کج هدا تدوع هرصم كنسودنک

 ۰ یدیشعا ضرع هنداعسرد ییکج هرونک
 لیدبت قحا تولوا یسلاو یتلاا شبح هدجعم تقولوا اشا نوسوت |

 .فرط فرط رایاهو هسخو ۰ یدبا حاتح هکمک هرصم هدننعف اوه
 یرقدلوا شمالپ وط هدهبعرد نالوا یراتموکح زکم هدهسا رشلزو

 ۰ یدیشماع زونه یمهلئسم یاهو هلتمج
 هنسودنک ولوو فیطلتو نبسح ییسهروربم تامدخ كناشاب لعدم هيلع ءان

 هیصوت جد امتنا كنشيا هبعرد هدیلاع نامرف نالی رو رادصا اباطخ

 هلا یدنفا تیخت ینادک وق ڪم لاف نامرف و ۰ یدیشلدبآ

 تو ولباق هرسارس هاشاب نوسوت هلبا اشاب یلع دمج هدکلربو یدلردنوک

 نالوا مدصسم هد زاج رفسو كنلچ,ره وحجم رر و فیس عصرم رر و روع
 ۰ یدلروب لاسرا رلکروک روع" قوجرب هرزوا كل رپ و هب اسّور

 رو سس سل لر



 دج ندنرفدلوا روب ,E اّناخ بویمهلوا رفظم هدن رله راح

 بناج كناشاب نسح هلبا هدیدج رکاسع ردق كيب یدب ندرصم اشاپ ىلع
 نانلوا تیتر هدالوالا یداج لالخ اشا نسح هلکعا ما ییتع زع هزاخج

 یراوس ید كب نیسح یشابلیلد ابقاعتمو شعا تم زع هلبا هب رکسع قرف

 ۱ ۶ رد ی مرا بدا تفکر دز یکم
 كنسیکب راکب سلبارط هدنګا اج ه راغم ندا دورو هرصم هداناو

 ۰ شعا راو ځد رکسع هصبا هدنتیعم بونلو یلغوا

 ابا یالا داتعمر فی رش لح یوک یسنربا هعج یحدرد نوا كناضمر

 ۰ ردشلرافیح ندرصم

 شللا ترن هج ید یدنفا ماخ هننما یرح كناش هنسو

 || هرصم نددیعص اص وصح نوح ا عييشت یا اشا | مار ربا ندنعیدل وا

 | یکی هلبا راشاب لیعا او نوسوتو مهاربا یدنفا ماخوب ۰ یدیشمک
 || نکیا هد هلاوف هکرددنفا ماخ كوب نالوا یر هدلاو كن هرشمه
 ۰ ىدا شمردشش دالوا شب هداروا هباشاب لعدم بوروعوط یرانآ

 هدفدقبج هرصنلا باب حراخ یلوک یورخ كم رش لمع هیلع ءان
 ۰ || كیمرح یک اح هربج نالوا یراداماد هلبارلاشاب لیعاعا و مهاربا یرللغوا
 3 ا كياضمر ۰ یدا راشهچ ربارب نوجا عیشق جد کب دمع رادڙفدو

 ٩۱ شا تمزع هزاج ۳۵ رک شو ید مناخ ینوک یتا نوا
 1 ۰ د هدکلر  هلش رو ام تعم جد اغادجا هت رابات وب رادهن زخو

 ۱ 3 كسسرح هحدقا ا یتیدلوا دودسم یرللو مح ردراهنس یلیخ

 | شلردنوک را همان ریشدت هفرطره راد هنفیدنل وا رېطتو صیلح ندجراوخ

 ۱ بودیک حاج قوچكی ندیلوطاناو ندیلیا مور هنسو یتبم هنغیدلوا
 . | بناج ندرصم ارم بردي هسیا هدانناوب ۰ ىدا راشلوا عقب هدرصم
 یتیدغلو یک یناک هن وکر كحجاح ندنغیدلوا هدقغل وا رکسعقوس همرح
 ترجا رضا هداعلا قوق هرلبک نانلوا سر ندنفرط یظفاحم شب وسو

 رک بر کا اخ هریج یییلتیا
 راشمرشاش یتیراقج هاه بولوا ترصصو هقباضم راجود هدنس هلکسیا
 هدرلاروا ردق ههنا نسو لکشم كب هګراودنک كعود ورک ارب ز ۰ ىدا

 | كوي اهلا راشم هرکوب ۰ یدیا لکد یفاک رلهراب یهدنرللا نوجا كمکب
 E رف هللا یوکش ثباکا جاج هرمز ہهدکدلک هشپ وس یدنفا مناخ

 6 ندنراکدتا ۶



 ناذشاو اما یلیدنو نامرد نسخ و لات یو ا
 داتعمر یییدنفا بلاغ اشا نوسوت یلغوا هنرزوا تینوذآم یعیدلا ردا

 گمرک هلن دور بناح شقسیا هیلعتل ودیزس هدک دلک بودنآتوعد هدر

 زکی رب و لهم نوک جوا طقف لمدیک هعاطو امعس یدوا هن رزوا یسد

 هدننس هلکسیا هدج ردقوت تفو اکا هدهسیا شعد مل هدا هب وست یزهرلشیا

 رفت .جواو یسودنڪ نامه رەد رد رظتنم هزکش رشت هنیفس

 هب ریو لاسرا هرمصم بناح ندارواو هبهدج یاد صاوخ هلبا یرالغوا
 یشفلیق بای هشراما همرکم هکم ی فرش لغوا رو ٠ک

 اشا ىلع دمع هش رب تولب ردلاق عدا كبلات فد رش ندنکرک هدحو

 فی رشو شفلا هبیربم بناج یتالصاح رک قرلینوق رومامرب ندنفرط
 یسهنس زوغط یمرکی وبشاو ۰ ردشمل وا هرداصمو طبض یلاوما عیج كبلاغ

 هلرا هراح ابقاعمو شلولوص و هرصم یدنفا بلاغ هدنسبدب نوا كنمرح
 هرصم ید فی رش لم هللا رصم حا هداناو و شل جد یرح

 بیت ماقا هدکب الس كندنفا بلا فرش ۰ رد شو

 ندنزلیشاب یوبق یلاع هاکر د هرزوا كیا لقن هکن الس ندصم یا هلغلروب
 یوبفر رطیدو هرصم بناح ندنداعسرد هدل والا عب ر لالخ كت نط صم

 شلردنوک هزاج بناح هرزوا كمروتوک روشنم هقحال ریما ید یشاب

 روضح یزنفد كنلا وما نالوا طوبضصم الاب هجورب كندنفا بلاغ فدرشو

 نامرف یسهداعاو در هنس ودنک كنلاوما هفاک هدفدنلوا ضع هنوام

 كپملا راشم فد رش هدقدلوا لصاو هرصم كب نطصم ندنفیدلوا شاروب

 هدنزوتط نوا كنابعش هرکص ندقدنلوا معلست هنسودنک یسایشاو لاوما

 . دشت وا مازعا دک الس اک را اک ندقال و و اغفر 7 قیطصم

 كیلاده لغوا مت رب هاتافو دوعس نالوا :یسولوا كرا موم
 ۰ ردشفلا ید یربخ یعیدلوا شمع

 یتیذوفن هدیلاوح لوا یسنا دیعب ندزاج یلاف فی رش كناشاب ىلع دمج

 نالوب عوقو هدنفح هیلاراشم فی رش هکوبلاح تولوا نوجا میسوتو دییات

 فرطب فرط قرهلوا ریکلد ناب ص فلاوط ییالوط ندنسهدیدش "هلماعم

 فثاط كینیدبام هلبا اشاب نوسوت تح ۰ یدالشاب هکعا روهظ رنایصع

 نالوا دت ناوک نکس هلا ناب ص هدنس هجا هار ردنا تک رج نیم

)۲۲( 



 وا
 زا قاقش نالک هروهظ هدنبس یرافاحوا رازجو سنوت ورندندمرب_هکهلب وش

 ردا موج هن رزوا یرب رب نیفرط ارح و ارب قرهلوا لاتق جم لادجو

 ۰ یدیا رايا فطع هم رکید یتیببس یرب ره لاوسلایدلو
 تماسج بسک هگدنک شداو یدالشاب هفعهراف ید بناحا هنا كشیا

 هدهدعآیذ لالخ نوعا نیبلاتاذ حالصا هیلعءان ۰ یدلیا تک ارو

 ۰ یدلردنوک رنرومأم صوصخم هلبا نیتفرفرب

 رادرتفد هحمدقا هن رزوا ییاعس كنسانرف ضعب اشایدیعس یسلاو دادغب و

 رادزفد یک دیعس دک حا ا قباس رادرتفد هت را هلا لزع ییدنفا دواد
 ناصعزارفا ۴ یراشع هبماشو هر زحا هسناهداناو ۰ یدشعا بصن

 اب را نالوا ند هبدحش راشعو یراهلببق دی زو لعازخ صوصمنایلعو
 هن رافرط الب رکو فو هلح قرهلوا نایغط "یداو تالاس یناب رعریغظلا و

 ین ندنواخر یرلکدروک ندتموکح بناح هقشپ ندنرکدلیا طلت

 هتییضت ییالب رکو فو یدعت تسد "هلاطا رده هیمغاک ٌهبصق بوراعم

 یدلوا باسم هیلکلاب تلاسمو قرط تبنما هلتروصوب ۰ رلیدلیا یدصت
 راوز ردق كی قرق ندناربا هنسو هکوبلاح ۰ یدلاق روصح الب رکو
 داب رف ندا دراوت هدادغب هلغغل و هدکلر ځد یعرح كنهاش ناربا بولک

 هلا فیطلت ییدنفا دواد نامهو یدروشود هشالت ییاشاب دیعس راهمان

 یدنفا دواد «یدرافبح نددادعب هدهدععلا یدلالخ ردا بصز ع ویشاب

 یدراتر وق ند هرصاح یتمرح كهاش هبانارباراوزیدراو هفرطل والاح رد

 ۰ یدردنوک هدادغب اسو

 یرات رطح یدنفا بلا فی رش همرکمهکم ریما هک هنلاوحا لرصمو زاج
 شعرجو هبلغ راباهو هدهنیا ا ره راج لیخ هلا راهو امد
 اشا لعدم هدعب و شلوا روب هارادمو تاشام دوا هلکعا البتسا

 شلیا تنواعم ییعمو هدام دوا هدکدتا قوس هبفاک "هوف هزاج بناح

 ندنفدلوا شمر و تانساتاک او شمراو ۵ هکم اشاب ىلع د هرکو ۰ یدبا

 تاقالم هلا اشاب نوسوت یلغوا رکو اشاب ىلع دم رک هرص هرا دوا

 دسیا اشاب ىلع دمع ۰ یدرلبا تحصم "درک اذم هروک هناحماو تبحاصمو
 ندافرش هنن رب هد وریدلاق نرم یا نوجا دوش لاکا هدناتسب رع

 أ Ea یدعم كملا ر ۳ هد روم i aE f بص ید ر ا
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 هنب رش ناطیش یصنم ځد یدنفا نیما هدازافا ۰ یدلوا یرکسعیضاق

 هنسهناخحاس عقاو هدنراوج یسهلکسا ناتسو هد وا لرهد قدنارغوا

 ۰ یدلکچ
 یعالوق رایج هبج هدن رو ین رش عماح دجا ناطلس هدهدععلایذ لئاوا

 ندنفیدلوایحاص بونلو یجوفرب ولابق یزغآ شلغارب ندهصک هدنراوح
 كناو هباغا یشاب یب هبج هلکلروک یدسح مدآ لوتتمر هدنحا هدقداجآ

 یسضاق لوناتسا هدعاقر نامه ۰ یدلرپ و رخ 4 یاع باب ندنفرط

 یارص لسک ۱۰ یدلردشا قو شک هلا لاسرا )رو کک
 یناق نکل ۳ اش را یعیدلوا فارص ییمرار نالوا فورعم ود

 هبهدیدش تاسسحت و تاب رحمت هيلع ءان ۰ یدمهنلی یلتق بیسو یدمهنلو

 ذخا ولتیلک هللا یدوې نالوا یناکرزاب قاحوا كموقرم تیاهن یدلشی ریک
 هنسیجاب روج قالوف لوا یدو ندهریاس تاراماو ندنفیدلوا یساطعاو

 نامهو یدلشالک | یغیدلوا شمردنا ارجا یتیانجو هلساطعا توشر

دلدبا مادعا یاب روچو ین یدو
 ۰ ی

 دارفلب رهاب یک هناتسپ رص ندلوف ج وا هلمجو ردا ناب هدالاب

 هدنراقح ندنرلکدتا ناهتسا راپ رصو شلدبا طبض هراس عالق هلیسهعلق

 نوت نوت راد سص * یدبآ شلر و نامآو یار هلا نالعا یو۴ وفع

 نکل یداو ید یسوزرا كنول هب ور تولوا هدنسهبعاد لالقت سا

 هدانا یکحهش رک هکنج هلا نویلدات ۲ ۱ یروطاربما هیسور

 بدلوا ایت یالوط ندنسمر ودنا تعفاوم ههحاصم كنهيلعتل ود

 یرلی رص یتبم هنفیدنلو لوغشم هل راشبا اب وروا الاب هجور هداشاو و

 ج ردنلاب كنشيا ناتسرص بویقسیا قمربق ییهیلعلود رار هلکعا بت
 ا ا رو دا هب رص تاصع + ییا هدنرگف یار ون

 ب ولوا شمر ورارق هفمام روط تحار هدمر ونک هلعف یلالفتسا

 ردق كب شب ترد رارکت هلدل و دعاسم اکا ځد یرهتموق یداحنا والا

 هنداعسرد ربخو ۰ ردرلشلنا هرصاح یس هبصق هتجاح لرد عمه اقشا

 كناسؤر راسو راناریمریم نانلوب هدنراوج ناتسپ مص نامه قحل وا لصاو
 ۰ یدلزاب هلع ماوا هدانئاو نوحا یراقیک هدارغلب لرد راغلا

 یفیدلوا هلاغرپ هجولشاب یلالتخا ناتسب رص ح ورشم هجور هدیلیا مور

 ۰  یدا راو را )ها د دعتم و هدنفرط ناتسب رع هدلاح
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 فا طب 4 ا ا نک راثآ یسم رادا ءوس كنار لع هد هسلا شل و ۱

 ۱ ه ا لاها ندشدلوا ردا نير دنلاوماو ضرع كنيلاها 4 رك
 لاعفا ثعاب هساو ٠ یدیشعا تعحر بول زو اشاب ىلع هلکعا مایق

 یماخا تاکرحو راوطا ضعب نالی روک هذنامز یعلماتمعاقو یناطلس

 هدنلئاوا كنمرحم یمهنس زوقط یمرکی وبشا هلغلوا ینابنامج ناشنرطاخ
 یکلرکسعرس هکت بونلوا ین هنسهرب زج ینا یسودنکو عفر یرازو

 یلاع ه کرد هلترازو ةر یتلایا نامرفو هلاحا هباشاب ورسخ اب رد نادوبف

 ۰ یدلروی هیجوت هکب هللادبع هداز اشاب دجما ثالم ندنرلیشاب جوبق

 هدقدقیح هبهرف بوراو 4یلاوح لوا هلا نواسه یاغود اشاب نادوش

 نایتسا یلاها هدهسیا شلیا مایق هب لباقم هاربا یلغوا یلهکت موقرم
 قحا وا لصاو هتداعسرد یربخ یغیدنل وا تفرکو ذخا كموفم هلکعا

 یهدنتیعم قرهلوا یهاشداب نب رفاو نیس نی رق یتمدخ كناشاب نادوبق

 هاسر راسو هرلنارمریمو هباشاب نیدلاءالع رب زو یفرصتم یغاصتس هیئالع
 رک هلتف وا مادعا میهاربا موقرمو ۰ یدلردنوک راتعلخ هدبجر لالخ

 لاحر مظاعا هلاصبا هلال تب هلا طبض ینتافلخم كنم ردپ رکو كنسودنک
 یا دفا دیحو دم دیس یییما هممام هناسر اقا ندهبلعللود

 هد را یا یرالغوا لت رشا ورنده وا اک هکیو. ۰ یدلوا

 یرلفدلوا هدکعا هراداو طبض ید یهیلاطنا ابلغت رنو هقشب ندقدلوا

 هاب را هلق و موق ندنفج هبمهلوا زیاح یماا هدرناروا *لدرفرب ندرلن وب هلتمج

 ۰ یدلزاب یلاع ما اباطخ هبیدنفا دیحو نوجا یرللقن هنفرط كيالس
 هیدنفا دیحو هبلاراشم هدنامحوت نانلوا ارحا نوک یحصسب كلاوش

 ۰ یدلدبا هیجوت یغاجس دیجو هکت هلمجو قللصحم ترازو بتراب
 یدیمابفر یدلتروف ندنفوخ نارقا تاداعم یدنفا دیحو هلئروصو
 ۰ یدلوا دونشوخ هلسلت | هرشط كنا

 یدشر قباس ماتمعاق نالوا قم هدیلوسلک ید یتلایا هرتسلس هدهرصو

 تبحاصمنالوا یلوطاناردص مدیا ترد ۰ یدلروب ناسحا هیاشاب

 هدنهالس الا دز یسهناموصعم جام كن دنفا نیمادس هداز انا 5

 هلبا لزع نوڪ یعثدب كلاوش هلکلروک یفانم هترادص راقوو عقو

 یل وط انا یدنفا نیما ناطيش روېشم ندنرلول هاا لوبناتسا هنر

 ¥ یرکسعیضاق ¥

 ب
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 یو ون ۱ ۹ 2 رج ۱ ات

 كندعلفو شاد مادنعا یمهجو شروع هلا ارا رشد و
 ندنفیدلاق یرب راران هشیا دعب ام قرهلوا بارخ ندمنلو بوط یراراود
 ررض الصا هن رللابعو لام كنهورک ضرع لها نانلو هدهعلق نورد

 شلدبا ناکسا هن رلعدق یاوأم عقاو هدهعلق ج راخ كلربقتا تباصا

 یفیدلوا شلروتک هلوصح هلهجو بولطم یشیاسآو نما كنیلاوح لوا و

 ۰ یدلو لوصو هنداعسرد هدبحر لالخ یرخ
 هتفهر یدلوا دوبش یارا دېم دجا ناطلس هدازېش یوک حاد كنابعش

 ۰ یدلدا یکلنش بوط
 من هیدوح نانلوا ترشا هنماشنا منهاگشیپ یا دنا

 ران ویلاق نالوا شل وا اشنا ردق هتفوو هک نوا« نوبلاق ولرابا ج وا

 یک ینا یکجا یمرکی كنابمسش هغو ما ااو یل |
 ري هلا فد مشت یسک تخت یراتمضح یلدع ناځ دوج نانانلم

 تردابم هنلازلا هرح روک ذم نویلاق هددوعسم تقو نانلوا ننعت ندنفرط

 هداسهلاقوف هدلاح یغنیدلوا لخاد هزکد نصن بوی رو رادقمر هدقدنلوا
 ناه ینوب رامصم یدلاق هلاح لع هصک لوا لردا ثکع تدع یغنلرغآ
 هدهسنا رابدل وا راکفاو هشیدنا راحود هلا دانساو لج هدراطع قارتحا

 ۰ یدلریدنا هاب رد الاسو الماک هلعفر یعئاوم یمادرف
 بوط هتفهرب هلکعا دلوت دمع ناطلس یتوک هعج یعنوا كکرابم ناضمر

 ۰ یدلدا یکلنش

 نالواشلروبب رادصا هلیماربا راب ركب هرزوا یعیدنلوا ناب هدعسات دلچ
 رومأم هن رزوا اشاب یضاق اغا دمع یجاح یلسنم کت هبجوم یلاع نامرف

 هلغ وا مادعا اشا یضاق هرکص ندنعوقو هدیدع تاب راح هدنرنس قردلوا
 هثدنلوا بلط تامعفدلاب ندنعندلوا شلاق هدندب اغا دت یلاوما ولتسلک

 بونکوک هنسه رکسع وق هکلب و ردبا تقو رارما هلا لعلو تبل
 قوا رکسع قوس هن رزوا هلتمجو ۰ یدبا ردیک هنسیداو تلل س

 بلطنداغا ھارا یلغوا هروب نم لاوما هلغلوا توفهفنا فتح نکیا معصم

 راغ افتقا هنن را كن ردب هنمکح ( هیارس دلولا ) یخدوا هدقدنلوا
 قبسا ماقمعاق یسیلاو هبنوق هن رزوا هدنلالخ یسهنس زکس یمرکی نک
 ع وقو هب راح هعفد جافر هدنرهنایمو شلوا رومأم اشابیلع یهخرچ



EMF 
 تاهرت ماطر هدنفح ارکو ارزو بوالپوط هنشاب یان غاوع نالوا ماوه ||

 هان ندنفلانف كنهرضاح لاوحاو لالبخا یسان ناهذا هله وفن ییعم ی

 توراو هسلوا یتردق ندنغیدلوا یلوا ترجم هسیا ندکمروکیرالاحو
 رخا وا ندنکیدلکه دا لاقم ءوالع ییغیدنل و هدنسوزرا قلوا هللاتس رواح

 شلروتک هلوصح یموزرا هل وا 8 هزا2 بناح هد هرخ الا یداج

 یدلوا ۰

 كیدیج ینا هرک ذتو یدنفا بلاغ باتکلاسر هدبجر هام طساوا

 اد شک یادقوا لب رفت و ىل یدنفا نما ىادلخ هلاکلامو

 یجگلکب یدنفا یزمر یرادهسیک یسکلکت و سر یدنفا ادبس نوبابه

 یدلوا « ۱
 یشان ندنسلوا فلاح هنوباسه جازم كني راب رشم یرلیفن كلا یموم

 باس كن رايش هروک هربتف نظ ۰ ردررح هدنح رات هداز یناش یکودنا

 ع ااا م كندنفا تلاح نالوا تنطلس راس تفولوا ینیلصا
 ندناود كحهلسهدیا تباقر اک | كندنفا بلاغ صوصلنالعو یرلغلو

 ردکرک قلوا یص وصخ یشو 1

 هداننا لوا اشاب نطصم جالا نالوا یفرصتم یغاتس راکدنو اد ||
 ی وذ كرەلك بلاغ هلتافلایدل هلباايقشارس مان یراق نالوا اهفسلاهش

 ردشلیا مادعا ۰

 ندایقشا ینيدلوا رومأم هنلاصیتساهدانناوب ید كناشااباب یسیلا و ساویس |
 هلبابصت ینا یخدواو اصلا هصحث مان كب رکب یلدعلق مور قش مان دربم |
 یو هعلف :نالک هنک وا هدر ره كنلر وع ۰ یدشعا افخا هدهعلق مور ۳

 مات ین مر دل ها التساو یر ها قين ۱۳۰
 یتیدلوا شمامهدبا طبض یب هعلق مور هدلاح شیدلوا شلیا طبض هلباقی رطو 1

 ًارخومو یدراردبا نظ زامهلوا بای رفظ هنسک اکو یسیلاها یلحت هلتهج |]

 یدرازم وشود یفیدلوا هدایز ندنرلقیحم كروت یتوفكتوراب نانلوا داحا |
 اردا رفح منا ندنفرط چ وا بوراو هنب رزوا هموقمدعلق هسیا اشاپ ابا |]
 یدرم هرزوا یمراتروف یتسهش یدنک كب رکب هدکدتا تردابم هقیضت ||

 جد ب رکب بویلوا ع راف ندغیضتو صح اشاباباب هد هسا شالا ماست 1
 ندنسهنوع رکو كب رکب كرك هلبا طبض هملق قرهلوا زجام ندتمواق ||

 + نالوا



ix aay ین 

27 ۳۳ gela 

Kir 

 هددطلغ یارس د یر كنا ۰ رددنفا رع ر وهشم نالوا یراب رهش

 ندالع ربهاشم یرب كناو + یدنفا دم یلهمهاتوک یسهجاوخ هطوا هنروا

 ۰. یدلدا هلعا هیدنفآ دجا ظا هداز یا
 هلا یدنفا نیما ید هداز یدنفا ناغګ ندنرهجاوخ ماعسرد هدنداسرد

 یرا هنر عفر ز لندنفا نا یلکرود نالوا فورعم ود یدنفا فنصم

 هريس تدم قرونلوا دقت هن . ر هنرمش هلغلوا رداص نوامه طخ ی

 راشلوا یسالم فیرش سدق یدنفا فنصمو بلح یدنفا نیما هدنفرظ

 تایدخ قعا بولوا ندنسالغ لوخ هلرصع لوا کد یش ا ۰ ید

 اب ۰ رلپدیا هر یب ندتموکح روما یان ندنراقدخ وب هد هراسو هیعرش
 راوطا كندنفا فنصم هدنسهلئسم یری اسیاک نالک هروهظ هدسدق هیلع
 رکی نک هنرزوا تاضورعم نالوا دراو ندنلحم راد هنساحان تاکرحو

 اناذ هسیا یدنفا نما یلد ۰ یدیشفلوا لو لزع هدنلاوش یس هنسزکس
 یهدلب فارشاو الع ورن دمل هدیک هباح تولوا تادرب نکشکحو نکشلد

 رکلد هلا هلماعم قج هنلوا هسان ماوع یتسیلاو بلحو ریقګ و لیهګ
 ربص ردق هنساضقنا كنس هبفرع تدم همرح هنلضف و لع تولوا هدکعا

 نج شکزآ هک دتنک یدنفا هجاوخ هدهسلا راشغل و هدنرکف كعا لیمو

 ندنش وا شنا برض هنشاب تانسیتفم بلح دنا باتک و ۲
 لع م وزا هلفلوا ظوحم كا ثدحن هی رک ةمقو رب هدننبب هداب یا
 یسهنسزوقط یمرکب وبشا دوا یتبم هنکیدلک اهناو مضح ندنلم هدنقح

 ۰ یدنلوا ین هب هیسوط هلا لزع هدنسال والا یداج

 همدخ بولوا یماک یسهبکح سدق لصالاف یدنفا یسوم یسالم سدق
 قزهشالوط بو ود هلل وا عفدودرط ندده هلی یسالیلسا هب هک و

 سدق هل رقنر هنس نکو شعاچ هرصع مالالا مس بولک هنداعسرد
 یمارحام هدنفیدراو هش رش سدق ۰ يدا شا لاصعسا یا

 هنن رزوا راتب اک سش نالوا دراو هدنفح هاکعا ماي هماعنا دحا ند رانلوا

 ۰ یدنلیقالجاو ی ندسدق هدانئاو دوا

 نالوا ریسا ه هبس ور هدکلرب هلا اشا ابابهرز وا یمیدنل وا نام هدعبات دلح ۱

 دیفوصایا وریندیلهدیا تدوع هتداعسرد هطاصلا دمب صخ مان شاب قیجا
 ا هلا نحصل و ظع و ترعچ دعع نوک رهو تن وب و افا ه دنعم اح



 كناغا مالسایرابرهش رادحمس یتبسا هدرفص طساوا قرهلوا ندهیرغ عباقو
 حارج داتسار یان ندتفلو دودسم هلا رازرب یدعقم بوغوط یدنزرفرب

 عهدنا عف هلا تشن هنسک لهاج رب هدلاح یغیدلوا مزال یسلجآ هلیلع

 ۰ ردشلوا توف هدنرورم نوک ج وا هلکتا حرج یتغصرغاب نکیارید
 هبلعتل ود هرزوا قالوا مھر هرا هراب نالبحآ هدنل ود مسج هل بیس 4 راح

 كن هبنس تنطلس رماوا هاو بولوا هدکعا ماقهاو انتعا هتاحالصا

 شکر س اجراخو الخاد ندنغیدلوا فوقوم هنذا_فنا یک یرک هد رب ره

 كضرع لها هلع ءان ۰ یدا فوقوم هنس هير كنهورک هبلغتسو

 ندلسفو هتشبا ۰ یدیشلروک مدقاو مها ییدأت كنايدا یب هلیس هظفاحم

 یر هتسوا جاقر ند داسف لها هورک انا دم دیس یمافا یریعکی قرهلوا

 عیب ر لئاوا هلغلوا عنام اکو هسیا یسادضنک لوق ب ویتسپا كا مادعا
 یراهتسوا لوا هرکصندکدردنا قن هنس هطا ىل یتسادضک لوف هدلوالا
 ۰ ردشاا مادعا د

 ه دنداعسرد ورندداخ معلس رود ناطلس یارکعلح ند هب ریکنح نیطالس ۱

 هرزوا تبسناو تفلا هلسافرظ لوساتساو تبظاوم هناشناو رعشو تماقا

 یارک رداج نانلق رومأم هه وط لحاوس القوس كناشاب نمارامدقم نکیا
 تدوع ه هناتسا هطاصلا دعب بولي ردنوک هلسهاب قلیاغلاق هنتیعم ناخ

 هب هیلعت) ود ةع ص لوصا هسا یرلتءاقا هدهنطاسلاراد ك ژناطلس نالو

 ۰ یدلردب و هفرط لوا هدلوالا عبر لئاوا

 ۰ یدلروس هح و یسولوم كالس هب یدنفا مصاع سیو دعو و ندیراسردم ۱

 عبط كس وماق هجرت یتیدل وا قفوم هنماعا كہلا یوم یدنفاهدانا وو

 ۰ یدلدا رادت اهنلشمتو

o PT A ag اه kla Neti aah ETE Sa 

  ۴ 5دا چ ا یا و ره

 | نتناا ها كوب هل و ۰ یدیشلیا تماقا هدنس هناح یداسلا یک هلا

 ا

 هرزوا كنا تماقا هدنکلتفح نانلبق صیص هدر و دعت ا ندنغیدلوا یانم

 ا ا س هد هيلع تاہجوت نالوا ارجا ینوک یحصسب نوا كلوالا د

 ۱ لوا لولحم یغل هجاوخ یسهنخباتک نویامه دیدج یارس هدانناوپ هنب
 ) یمیلک روهشم نالوا یسهجاوخ یسهطوا هنبزخ هدنویامه دیدج یارس
 | هنااتک هطاغ یارس یرب كناو ۰ یدل روم هیجوت هب یدنفا یس دق

 | هجاوخ هدیناخ ديلا دبع رود هکیدلرب وهیدنفا رع لرهشفا یس هجاوخ
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ESینوک یصج وا ترک میم یمرکب زویکیا كي وبشا  

 یب ةبدیدو الاو یالا یراب رهش رادحس نوجا لابقتسا یتوبامش یودرا
 نانع فطع هنناح نوامش یودراو تکرح ندنوامم یارس هلا اتش

 اشاب دیشروخ ینوک رازاب یحصجوا یعرکی كمرح ۰ یدیشعا تع زع

 اشاب دواد هک لوا قرهلوا لصاو هنسارعص اشاب دواد تلود لاحرو
 هداز یرد مالسالا مش ینوک یستریا رازاب یمادرف هلبا تتوتیب هدنیارس

 یتیما ندعم هحدقاو اشاب نادوبفو اشاب یدضشر ماقماقو یدنفا هللادبع

 بوراوهاشاب دواد هدعاقر تلود لاحرو الو اشاب نطصم نانلوا بصن

 لاخدا هرهش نورد هلا یالا بولا ند ارواو لابعتسا ینواس* یودرا

 هتسهلج و ریدتا لاصیا هل وامه روضح هلا ی وغروس یبظعا ردصو

 ۰ رایدتک هنر ولرپ هرکص ندقدلروب تعلخ سابلا

 ناسک ضعب هدنشا رابحرس هدقدنلوا تدوع ندنوامه یاربس نوک لوا

 بوغار یز یدعت كدردا تنابص یضع لها نس ) اشا ماتم اق

 دتشیا یو مظعا ردص ۰ راشمالشقلا وللو | نیس هديك هب هر

 كن اشاب ماقمگاق ت ہیک و هرو هنر ر كن هداز یاش ۰ شلوا ر تم

 ردص نکل ردک رک قلوا هعبنصر شاداب هلبا ملعت ندف رط یمادعا

 هنسلوا شاربداب نوجما ترادص لیصعت ندنفرط اشاب ماتم اق یتا مظعا

 یدنلوا نن هیلوسلک اشاب ماتم اق ندنکیدنا ضع یییفن نامش هلا لج
 دجا قباس ماقمکاق نالوا متم هدل واک یتلایا یلوطانا نانلوب هدنس هدهعو
 ۰ یدنلف هح وت ه اشا را

 هنن زومأم بناح ید اشا یطصم هللا راشم ییما ندهب نوک لوا هنن

 ۰ یا راد ناد ا كتیک
 هانی لالخ یربخ یتافو كناشا ریزع قرصتم ییاهس راک دنوادخ

 راک و ادخو رادو تر هاشا قطصم حالا یسادض" ها دراو

 ۰ ردشلروی هبجوت یغاصس یلبا هجوق هلبقاحا یاب
 شقلا یدنفا یتایح دجا جالا دیس یرادش هفت ینوک یصتتوا لرنص |
 دجنا دیس هدرادکما بودبا تابح راموط یط هدلاح ینیدلوا هدنشاب ترد |
 ۰ یدا ندنسالضف ل رصع لوا ۰ یدنلوا نفد هدلح مان یس هرد |
 هبلع هللا هچحر ۱ ۱

)۲۱( 



 ۰ یدلوا ردا مادخسا یرنا هدرلت رومام سار هلا لیم هرانا ید

 كنويلبا قرهلوا بحوم یتترفن هداب ز كب كنسلاها هسنارف رللاحوش هتشیا

 هلع ءان ۰ رلیدالشاب هکلنا داب یئآ ارجا ولناش یهدننامز كناو ینمت ینماا

 لوح هتم هدنفرظیآ جاقر یرتو ادع نالوا هدنقح نویلیان كرازسنارف

 ۰ ردشمرپ ویلوا |

 هرزوا لاحو اب وروا ردق یا نوا هرکص ندنمانعا هنس هطا ابلا كنويلبان

 كس ه رغنوق هنا و شبا مهم لا هجان وروا هدنفرظ تدم و ۰ یدلاق

 هدهرغنوقو یتالماعم كناب وروا لود هرکصندنا هکنوج ۰ یدا یتارکاذم

 سکره هيلع ءان ۰ یدا قجهلوا ان هرزوا لوصا تج هنلوا عضو
 ۰ ید رظتنم هنس هه كنالاکم ندنا نایرج هدهناب و

 ندنسه ریتم تالماعم نالک هعوقو رخ مو مدقم هدنفح هیلعتل ود كن ويلیان

 هبلعتل ود ندنش رفظم كن هفتم لود یاب ندنس هضم تان نالوا مولعمو

 لوغشم هلیس هیلخاد روما نکل ۰ یدیشلوا راسم رادهصح عیطلاب

 هدنسهرغنوقهاب هس و ۰ یدروب هروط هناکیندنراشیااب وروا ییبمهنفیدلوا
 هنسهنزاوم اب وروا جد هیلعتلود یدیسنلو یرومآمر كنهیلعتلود
 یلغار هدنس هاج هیلعتلود قباسلا یناک كن هزوکار قرهلوا لخاد

 نانلو هدنشاب شيا تقولوا یرایضعب ندناسانش هقشلوب ود یدبا لومآم
 هتعتم لود تقولوا هہاعتلود مقاولاق ۰ راردا هّئطحت یهبلعتل ود یالکو

 یدیسلوا شع وق هنسهرص اب وروا لود یتسودنک هلا تکرح هناقفتم هلا

 یتیدنوط هجهتبلو هدنرصع كن راترضح ناخ دیحادبع ناطلس هدعب

 یس هبلخاد روما كن هبلعتلود نکل یدرولوا شعوط تقولوا اهد یعفوم

 ےک هت ۰ یدیا قوب یتقو قجهجآ زوک هکیدبا شوم ردقوا تقولوا
 ۰ رولوامولعم ندا عیاقو

 + هلخاد عباقو #۴

 اغ ردنا هلاصم دقع هليا ول هیسور هیلعتلود هرزوا یتیدنلوا ناب هدالاب
 نالک هروهظ هدننب نویلیان هلا هقفتم لودو هنغیدلو صالخ نده رفس

 ییدودح هسنارف یراودرا هعفس لود ییبم هنغیدلوا فرط ین هدرا هب راح

 نانلوب مرکآ راد رسو ےظعا ردص نکر دیک یرغوط هسراپ هلبا زواحت
 هل وبناتسا ردا تدوع ندیابا مور هلا نوبامه ی ودرا اشا دیش روخ

 ۰ یدرویلک

 < هوش $
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 هرزوا قفلوا هرک اذم ینامرفت هدهرغنوف نالوا رک رارف یعاقجا هدهناب و

 طارش كنهخاصم نالوا ررتم یدقع هدننن هسنارف هلا هقفتم لود

 یحزووا كن رفا سامو یر کب كنهرخ الا یداج نم یس هیسا سا

 ۰ ردشعال اضما همان دمعرب نوک

 هدنس ی هنس ناسفط زو ید كب كنهسذارف یساسا كتهمان دمعو

 ۰ یدا ترابع ندنسلوا دودح هللا دودح یغیدلوا كلام

 دناندرف نالوا شعا ترجح ه هسنارف ام دقم بولوا یلغوا كنلارف اینایما

 ۰ ردشعا سولج هتخن هلیما دناندرف یحندب بودک هایناپما هدهرصوب
 طسبنمو نونع هداعلاقوف ندترفظم نالوا لصاح هلهجوو هقفتم لود

 نالک م زال هدننمص ىس هظفاحم كنا وروا ةنزاوم هرکص ندنو قرهلوا

 هلاوح ههرفنوق نانلوا دقع هد هناب و یسیسأتو عضو كدعاوتو لوصا

 ۰ ردوا

 رکود راناق ردفو بوربف ینیرب ر وربندرا هنس هجين هسیا رازسنارف

 یب روهجو روهظ هراباتو نویلیات هدانا یراکدتا سیسأت یی روهج

 راناق هجا و هدنلو كلریکناهج هقشب ندکدتا لی وح هغل روطارعا

 یکسا هسنارف قرهلوا روبح هتماقا انتم هدننسهطا ابلا هرکص ندک کود

 به راتتشمو تنح نالیکحو رلناق نالیکودو شا تدوع هنلاح تیلارف ,

 یلاها نکردیک هنس هطا ابلا نویلپان هيلع هان ۰ رد شق بولوا ابه
 توق ) كنویلبا هیفام عم ۰ یدبا راشغا مابف همادعا ینا الاب هجو ر

 اا ییمات كنا هدهسنارف ران وناق یعیدلوا شمردتا مظنت هلىمات ( نویلیان

 نکیآ هقلطم تموکح یغللارق هسنارف لوا ندنروهج هدرو ۰ یدیشعا
 یمارو ند-نفیدلوا شلر و رارق هنسلوا هط ورشم تموکح هرک وب

 ۰ یدرولی هلوا تیلست رادم هرازسنارف

 شا میظنن كنوتانس هرکص ندنارک اذم قوچرب یب ول یحنزکس نوا نکل
 قوقح كنلاها ربارب هلکعا لوبق یبیساسا نوناق ( همانطرش ) یغیدلوا

 ام دقمو ۰ یدزامرچاق تصرفر مه نوجما لیارزتو لیلقت ییراتبرح

 ه هسنارف رارجاهم نانلوب ندنهورک ناکدازلصا یژنکاو ندبارارف ندهسنارف
 هطبض یرلت روم امو بصنم هحولشاب بولا یتفارطا كلارق هلبا تدوع

 لارق ۰ یدیا راردبا قیوشت هنسارجا هتلطم تموکح یلارقو راروشیلاج
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 واک بولوا هدکشا .تمافا هد ارس FE ویلبا هدانا لوا

 ےظنت یواح یطئارش نالوا شلردشالرارف الاب هجور هدنتح یتاقلعتم
 اس هدنک سادا و رولو ه رزوا تعا اضما هل وام نانلوا

 تاق الم هل | نویلپ ا بوراو ه ولبش وف روقلل وق ۰ یدیشل ر د نوڪ

 هدهسیا شانادع و نکجهدنا اضما ینا نویلیان هدکدتا زارا ییهمان هلواقمو

 هروک هرکن اجرب نديا ناز یناهج هلیس هرهاق هوق وربدنقو هو
 اکا نویلیان ندنفیدلوا تیفیکر یا كب قلاق روصح هد هریغص "رب زجر

 ۰ شیما ور نوبفا رادقمرب هصک كرد مر توم ترام هلتبسن
 لاح ناب هرومل وقف بودرکس یک یراقدلوا فقاو هتیفک یبهصاخ ٌهمدخ

 ولتدشرب هدهرصوب ۰ شمراو هنناب كنویلپا بوشوق روقنلوف ۰ رلشعا

 رۇم كب لروقنلوق و ۰ شلوا ببس هننایح یاقب كن ویلپا هلکلک "ی
 هدنفرظ للف تدمو ۰ شلک تنوکس هلبلق ناک كنویلپان ها: یراتیلست

 < ردشا اتنا یان هلواقم روکذم ردنا ت تیک
 ل ا زوقط ى وبشا هرزوا كغ هنس هطا ابلا نویلیا هدمب

 ترد نوا زو زکس كن نالوا فداصم هوا كنسالوالا یداج |

 تکرح ندنیامس ولبنتنوف ینوک یجب رکی تنسیحترفا ناسین یس هیدالیم
 - ردشما

 ندکدتا تحارو باو: یلاع رکود رلناق ردقو ورند رال هو نکل

 مش هتوخار دلا شوشو هلو ی هتاف نفالا دیاهت ةركص
 یویلپان هرک اقرب یلاها هدهار یاشا هلفلوا بجوم یتتدح كرا زسنارف
 یتام ادقا كن رارمسیموق هقفتم لود نکیا رلشعا موجه هرزوا قمل هراب

 هنسیکر ك رابلکنا نالوا یتعشد كوب لا كردنا ناح صیلخت هدنس هباس

 ۰ ردشقک هنسهطا ابلا انکار
 تیروهج هد مآ لوا قافتالاب هلا وتانس یتثیه هقوم تموکح هد هرصو
 ماتجناق نی ردارب لوک كنب ول یصتتلا نوا نالوا شفلوا لتق هدنماکنه

 سال زناتسا یول نالوا یکویب كنا ارخوم بوروتک هتموکح سأر هلبتفص
 ۰ ردشفلوا باخت هنغللارق هسنارف هلناونع یول یعزکس نوا

 هدنرفرط ادنالوهو ایلاتباو اینالا هلغفل وا دقع هکراتم یموعرب هرزوا لاحو
 شفلبق لیطعت یسهیرح تالماعم كنب را هب ركع ٌهقفرف زسنارف نانلو

 ا
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 كنبرادشرب ندرکسعو یرالوا هدکمنا ناب ینغدلوا لاحم هتواقم ترا
 روقنلوق ندنکیدتا دیمو نوت نوت ینویلپا یسک هنفرط هقفتم لود
 ندنتوکحت هبنارف ردا: تعحا مدت زادماج هتف لود ل و

 ۰ ردشمردلب ییکحهدنا ۱ افعتسا

 نالوا شغا u هدسر اب حلوا مولعم یسافعتسا كنویلیا الاب هجورپ

 نالوامزال یسه وست لاح رد ن وجگاهقفتم لودهلبا هتفوم تم وکح تیه

 هلا ريب ول یرام یسهجوزو كنویلپا یسیرب ۰ یدیشلاق هلئسم یا
 كن رلودنکو  نیبعت یییراتماقا لحم كنلغوا نالوا راح یتناونع یلارف همور

 لیکشت تموکح یمادرب هد هسنارف یرکیدو كما نیمأت یني راشدعت رادم

 ۰ رد كما

 یسهصوصخحم تمرح اتاذ هنویلپ ات كن ردناسکلا یروطارعا هیسور

 هکردشلرب و رارق هلهجووش هبهلتسم یکلوا هلوپسلاب هدهباسو ندنفیدلوا |
 زوزکس ید ا کج هدا باهناو قرالاق هنسهدهعیناونع روطا رعا هت ویلیات

 یسهطاابلا هلهج وقل را دمکح و قلفرصتم قرهلا ارب یییرکسسع زسنارف رفن
 هسنارف هقشب ندننادراو كنهر زج و و نیعت هاکتماقا هنسودنک

 سفت هدرا هنب راهریشم# و نویلم یکیا هنسودنک یونس ندنسهن زخ

 صیصخقنارفنویلمرب هنس هقلطم ٌهجوزذ ونویلم یکیا تالذک هرزوا قوا
 كنویلپانو یعل هفود سناژ هل و همراب عقا و هدابلاتا هنمودخ ها رب ول یرامو

 ۰ یدیشلر و رارف هرزوا قوا هیجوت هنوپیسنرپ رب هژوا یلغوا یکوا

 ٍزهلاتا الاح هکرد هرب زج لو رب هدن رق یسهرب زج هقیس روق یسهطا ابلا

 ۰ ردهدنفمصت قلود

 یر6 هتسهللخاد روماكنهبسنارف مت لود دچک ههل ید
 ك ردا افتکا هلسافعتسا كنوبلبا نوجا نبمأت یشباسا كنا وروا بویقسیا

 كنهسنارف یتطئارشو لکش كتموکح قجهنلوا سیسأت اددح هدهسنارف
 هددسلارف ۰ یدا رلشعا هلاحا هنسلح وتانس نالنوط هدنماقم ی وعیم

 كناربلاط هدنس هرا یرلامدا فلت یرافدناوق هنادیم ككراهقرف .ددعتم نانل و
 نا راس را ناد همش دنارف هرزرا یوا نیم یراق
 قج هنل وا عظنت و تعارف ند هقلطم تموکح كنس هلسلس نو رو
 | یدلریدشارارف یراق هدنف رادهکح هسنارف هلدط مش كغ لوبقی همانط رش
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 ۰. ردشمرو رارق هتعرعهبولبنتن وف هرزوا كا مایق هه رکسع تابیترت
 یدیسلوا شع ربا یمودرا كن ویلپات هد وئابط ردق نوک ترد رکآ سراب
 كح هلک هروهظ هعقو عظع رب قحهلوا ناتساد هدرالد هدنه کش سراب

 یک یرلقدلوا شمناصوا ندلادجو كنج یسیلاها هسنارف نکل ۰ یدا

 ۰ یدیشلوا نادرک ور ندنسودنک حد یلابفاو تخ كنویلبا

 کا کیو کد اسرع ا و ی
 زکس كی ینعی «دنرخاوا كنيرخالا میر یسهبرجه ٌهنس ز وفط یم رکی
 روطآریعا هدنر زوتوا كنسدح رفا ترام یس هدزلبم هنس ترد نوا زو

 رانوبو ۰ رلیدریک هسراپ هلا تارادو هبدید لاک مویلیک لارقو ردناسکلا
 ندنسیل اها سراب هلیقب وشت كنب را رادفرط تیلارق نک رریک هسراب
 ود موتلیک نوساشاب ردناسکلا نوساشاب زل ارق نوساشاب كن رایضعب

 ۰ ردشردشلهداز تاق تاق ترسم لررادکح وب یرلعرغاب

 رکیدو نایلاط نالو هدتسراب یک یرلکد بک هتسراب رادکج یاو
 قتثرا نوک لوا نامه هرکص ندکدتا هرکاذم هلا بلج ییدربتعم تاوذ

 یتیرقج هبعاط یرادم»> هسنارف یناو یتبرلکچ هیمهدنا هلاکم هلا نویلپان
 لشن تموکحرب تقوعو یني راقج هبفق وط هندودح یکسا كنهسنارف و

 هدلاح رهو ین راکج هیلیا داشک ینایعا سلح یتعب ییونانس هرزوا كا
 . یني راقج هیغلوب ضرتعم هتم وکح لکش یرلکجهدیا ب اخت لرل زسنارف
 ۰ رایدتا نالعا هد همر تروص

 كناریلاط یدنالیوط نایعا سلحم ینوک یحرب كنيحترفا ناسین عقاولایف

 ا او تبرک تابه ر بک نداضعا ترد هدنتسا ر تح .

 ۰ یدنلیف نالعا یطوفس ندتموکح كنويلیا یسادرفو یدنلوا

 ندنغیدلوا لصاح هلیسوشت كن رارادفرط لارفو نا به رارارفوب
 ر ین د ینر تنش ا هد ولو یک هلا نویلپاب رکیسع هکرد اش

 "هرادا هيلع ءان ۰ رایدا هدنجما ناشخ كوب هدهرصو رانا هلیسهظحالم

 مه ید هلرکسع یک یرلقدرانروف ندندوفن رأت كن ویلپا یتموکح
 ٠ رایدتا ماف همر ا ندا عشر هسیا زالوا
 هب هب رکسع تاکرادت هد ولت وفو رارصا هدندانع قباسلا یف اک نویلیان

 E ل رللاریح نانلو ه دنفارطا هد هلا شو هدکعا رادتفا لدن

 ۶ قترا



 سس ی مم
 سس و

 مضنم هیلمرک اسع ردق كيبشب نوا هلبا رفن كيب زکس نالوا دوج ومهدسرابهران و 1

 نالوا دوجوم هدسراب قرهلوا لصاح توقرب بی رق هکب قرف هد-قدلوا

 ردسق نوک نوا شب هنب رکسع كيب زویکیا لراقفت هلبا بوط هعطق زویکیآ

 هقفتم لود ینوک یجنزوتوا كنیج رفا ترامو ۰ ید رولی هديا تمواقم

 هیتر ومو نومرام هدنراکدیروب هنب رزوا سراب ندنغاص كنم رهن نس یراودرا
 هعفادم ردق هماشخا ندحابص هلبا ه رکسع موق نالوا یرلتعم دوجوم

 شمافلوا ذاا ریبدترب جه هدننعض ىن هظفاحم كتكلم نکل ۰ رايدتا

 موج هنرزوا یرشوراو كسراب یکلیس یراودرا هقفتم لود ندنکو دا

 نویلبات هد هرصو ۰ ریدغا فداصت اکیس قحەلوا منام هدن رلکدت

 سراب كن ویلپا قرهلوا لصاو هسراب نیکزید ولوط لارنجرب ندنفرط

 تمواقم ردق نوکیکیا هسیا زالوا مچهوینفیدلوا هدکعا تکرح هنرزوا

 هبهرضاح لاوحا قحا ۰ یدشا غیلبت هومرام لاشرام یتموزا یسغلوا

 قغازاق تق و هلیفیلکت هکراتمرب نوم رام ندنفیدلوا نکع تمواسقم ارظن
 هلبراحالس لرکسع طقف بويعا تتقاوم کا غرمزدراوش هدهسبا یدتسیا

 ۰ یدلر و رار نيلسن ك سراب هل ط رش یرالیب هلدکح هتم ی راکدتسا

 همان هلواقمرب هلهجووب هدننب یرلصخمم هقفتم لود هليا نومرام لاشرامو
 الکو هلا فزوژ لارف یردارب كنويلپا هنن رزوا كنو ۰ یدلدا اضما

 سیلو زکلاب هد سراب ۰ رایدنک هندزن كنه روط ارعا بوقیج ندسراب

 نابقسلا قمعیچ بم هراهنام و راذعا ضعب هدر و نیما رهش لا ی

 دم ۰ یدلوا یک یو تفوکح .هدبسراب هیلع ءان ۰ یو اطت

 هرزواقمردشالرارق یداوم ضعب عرفتم هنیلست كسراب نومرام لاشرام

 هفظو یاضا بوردنوکح طباض حاقرب هدرا عرمزدراوش سنرپ

 هدکلک بود رکس یوط هسراپ نویلپان هد هرص یرفدلوا هدکشنا
 یرغوط هسراب كنودرارب كاکی زو یتیدلوا شابا عج هکهلیوش ۰ یدبا
 كسران تاذلاب هرکص ندکدنا اطعا یب همزال تایلعت هلا مما ینتک رح

 هدندورو كنسودرا هدنفرظ نوک ترد چواو كلا ترشابم هنس هظفاحم

 هليا تعرس لاک هرزوا كلبا ارجا یبئرت یغیدلوا شمروق قباس لاونمرب

 فقاو هتیفیک هدب ولک هنسبلاوح سراب ۰ یدیشعا تکرحیضوط هسراب
 دیک نامهو شم رشاش ینغج هبابهن قرهلوا تربح ٌهتسسد قحلوا



 . مزهنم هدنسهرا شنا یکیا یرانالردباموج# ندنراهقرا هلتوف عوج هدب وکچ
 هسیا زالوا ج كسراپ هدنروص وب طف ۰ یدیشمر و رارق هنصوصخ كل
 كسراب تقولوا هجرکاو ۰ ىدا مزال طرشیسءایط ردق نوک شب ترد
 هدنسهقرا هتف وم تاماکتسانالیدبا اشنا و بيتر هدهسیا قوب ماکشسا هدنفارطا
 شعاصوا ندلادجو كنج قحا ۰ یدرولب هنلوا تمواقم تدم ردقوا
 ناکرا هکلبو كنسیلاها سراب نالوا شلو بغار هشیاساو تحار

 نویلپان هبفام عم ۰ یدرویم هدا نیمأت هدکپ یتمواقموب یلاوحا كن هی
 دراوش هدهار یانلاو تکرح هب ورابا ندنسهدلب سمر هلرکسع كي. رح
 اردا ماود هنلو هرکص ندکد تا هراحترب هلا فداصت هنسود_" یرکی

 و ||
۱ ۱ / 
4“ 

 نوناش ناتا لوا ۰ یدشرپا هنسدلب بزیدنس هدنچوا كني غرمز
 جو بلج هارو | هب قیص قبص هرزوا كیا ارجا یرکذلا فلاسرییدت هلبا هب هب زب دنعم | یی رکسع ندفرطره نویلپن ۰ یدشروک هلبا نویلپان ب لګ هرغنوق 2 ر ا راع نسوا لصاو هک ر

 ۰ هنلاوحا كسراب  هلکزب ۰ یدلوا لوغشم « 1
 لصاو هتسیلاوح سراب یراودرا هقفت لود هدنزوعط ها ۳0 2 ات 2 لا هرکسع تاو
 هدنس هدلب نوژید هدکلر هلا كرم سنر, یرو" نو كنيڪ رفا ترام

 | هدود را مویلیک یلارف ابسورپ و ردناسکلا ی
 رح ارعا ایرتسوا رایدلوا

 | نالوا ییاقماق كنویلپان هنیرزوا یس 9 ا
 ,۱ تن : او تبلی» . ی

 ۱ یدل : یدلدبا دقع صوصخحت سا / 7 e ا نع*د 1

 ۱۳۱ ندسراب كنلع وا نالوا داش ی 2 هدنتسایر تح كن ءاجگ روط ارعا
 1 ¥ نا ۱ 2 ۰

 ]] دارفو ۰ یدلر و رارفه ۰ EK E OD ی
 2سرا راعفتمو دب ر همش کا تم زع هنسیااوح یر راول بوقیچ

 ا ورا 0 يا ليت ىلوخد
 ۰ هیارج", عقوم روکذع رارق هلبا ارا تی ژکآ هدهسیا شفلو 1 م 1 ۱ 5 ۲ :

 | مراب هدکلرب هلا یلغوا هجر وط اريا یتوک یحنروقط یعرکی كن رفا

 ۲ یدقصح
 ۳ هب روم ل راب و نومراملاشرام یعیدلوآشفار هدنسالاوحسمر كن ویلبات 1 ات : ۰ اھ ۰ ۰ 1 9۳ ۳

 ۴ رس عا تعجر هسرابهدلاح یغیدل وا غلاب هرفن كيبشب نوا یراهقرف ۱ | ۰ یدیاره ۱ ۱ ۳



e كد 
 هرفن كب ترد و ر هارهشلرب یراهقرف هبترومو ا لاشرام

 راشعا راعشا هنویلپان یتیفیک بوتوط یتسهدلب ( وم) هدلاح یغیدلوا غلاب
 تکرح ندنسهدلب هورو ایفخ هلرکسع كبشب نوا لاحرد نویلبان ۰ یدبا

 شک هنسالاوح ی ریه دللد نوساوس هرز وا لینک یسهفرا ل ره ولت ردا

 قاي هعقو ر ن ۳ شو هدنسل وڏ دیما كا وع ی-ودرا ره ولت و

 ر ا و یسهدلب نوساوس هک وش دلتا ناو یا

 ی سهم رلت اب كفش نادنام وف نالوا ر هنس هظواحع دلا یعیدنل 9

 هتسد نویلبا قحل وا د راو یربخیعیدل وا شا معلست هره ولت ییهدلب و

 هدر اډ هحەد ها شا هر هکاح ت ینادناموق لوا نا قرەلوا تربح

 نالوا بتم هنتیعم الب هجور و شلتروق ند هکلهت یقیدنلوب رهولب

 رهولب هفام عم ۰ ردشلوا دازتم یتوق قرهلوا لصاو د رفن كب ىلا

 هل سابل وخ كع اناشب رپ بوروا ندعس رب هلیسودرا غرم زدراوش یتسودرا
 یلیخ هنسودرا كنا هدلح جاقر و شعثود هنسهقرا كره ولب نویلیات

 هدهوروت یدم هوا لئان هب هبلغ یک یکیدتسیا هد هسا شمر و راسخ

 الصا هنتکرح كغرمز درا وش ځد ه رکسع هوف یغنیدلوا شقار

 ۰ یدمەلوا لئاحو
 زس هت هدهرصوب هلاکم نالوا شلدا داشک الاب هجور نوحا هکراتم

 ماتخ قرهلوا زسهصلن تلک جد یسهرغنوف نویناش بولوب ماتخ قرهلوا

 هعفتم لود قترا ارظن هرابخا نالوا دراو ندسرا و ۰ یدا هرزوا قلوب

 كنسودنک یدنعت كنویلپاو بیسن یلوبق كطورمث نانلوا فک ندنفرط |
 . یدیا هدنفلوا حرقت هلی ندنفرط یناهاوخربخ ۱
 هشیدنا "یداب هنویلپان ید رربخ نالوا دراو ندندودح ایناپسا هدانا لوا ]||

 یوقرب بک ندنرکاسع ایناپساو زیلکنا نوطکنیلو درول هکنوچ یدا ]|
 ندنفیدمهلوا عنام هنتکرح كنا تلوس لاشرام بوریک هب هسنارف هلا ودرا ]|

 رانو روب یرارادفرط تیلارق هلکمکع هنطیضد كرا ریلکتا یسهدلب ودرو ||[
 ۱ ۰ ىدا راشغا نالعا ینتموکح "هداعا |

 هدراهعلق هرزوا قلوا یرییدن وص لا بولوا رصم هدندانع هنب نویلبا
 هرفن كی یمرکی زوب یتسودرا هلا 4 هج راو هرطفعسم نالوا دوجوم ]|

 هنهاکشسب سراب یرلناو بوغار قیجآ هب اسد یلو سرابو + كعا غالبا

(۲) 



 ۱ تبروهج ا YE ا لننادناخ

 دنهبلعنویلیاب ناک اک رنا بویم هروتک فعض هنراسح یرلفدلا وریندندمر

 ۰ ریل رکلشبا

 كجا هرکاذم یتطامث هکراتم نانو فیلکت ندنفرط هقفتم لود هدهرصوت
 طابش یوهالفود تنوق نانلوا نیبعت صخر ندنفرط نویلیات هرزوا

 هدنس برق یاب زول نت که دنرا وج یسهدلب هوروت ینوکی جن درد ی رکی كنیحت رفا
 ۰ هک رو تاجا وم رب هل راصح س هعفتم لود

 هدن وساش روعنل وف و وا طلا مش هدهر و دم ٌددرق یوهالفود تنوق

 یاب وروا هفتم لود ۰ رانوسروطهلوا لوغشمهلسهرک اذم كن هحاصم طارش

 | ییابسا كجهدبا لصاح یلطمو قرهلوا هدنیمصت قمراتروق ندنرشكنویلپان

0 
 یبترو فیلکت كنصخ رم "ریلکنا هرزوا قلوا ندنحاس كتروشمو هتشیا

 هدنندب یرتلود ابسورپو ابرتسواو هسورو هرتلکنا وشراق ۵ هسنارف هلهجو
 هکدتا ماود هبراحم یربره كراتلودو و یتیدیأتو دید كقافتا نالوا

 هللروصوو یتیراقجهردنلو دوجوم رفن كی رشیللا زو هدهراح نادیم

 كيي زویکیا كج هلینتسیا ندرلتلود قفوا هرفنكي زوب یتلا قجهلوالصاح
 غالبا هرفن كي زو زکس كنب راودرا هقفتم لود قرهنلوا هوالع ید رفن

 هب وسلا لع هدنش ایسورپ و ای رتسواو هیسور ندنفرط هرلکناویغج هنلوا

 یسارل ریلکنا نویلم یتلا یونس هکدتا ماود ٩ راح هرزوا قفل وا سقت
 ۰ ردشفوا اضما هماندهع هعطقر یواح یتکحهلر و هدقن ةناما

 قرهنلوا تکرح هلبا قافتا هدنالماعم عونره كج هلک هعوقو هلا هسنارف
 كن هسذارف نویلیان و قمافلو هدهلاکم و هرب ام ادرفنمیر و ند هففتم لود

 ىیراص وصخ قمافوا هطاصم دقع هک دعا افتک ا هلا یدودح یکسا

 ۰ ر.ث وب ندنس هحردنم ط ورش كنهمان دهع و ید

 هدنسهدناموف تودانرب یلارق حوسا هرزوا قلوا ندنحاتن كنروشملوا هنن

 كم س قرف یهدنتیعم رهولب قی رفتلاب یرف كب للا ندودر ۳

 ۰ یدیشلرپ و رارق هنص وصخ قفلوا هوالع هر
 4 ورايا هرزوا كم رک هسراب مدقم ندنراس هدقدلوا فثاو اک وب 1

 ۲ | هدهرص 2 یدالشاب هکع 1 هش رزوا یتهدلب نازس هلا تکرح

 < لاشرام 3
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 نوبل هلا ا ا هلا هدعاسم هند وع و

 ۰ یدتنا ما یتسمکج هنیرزوا
 شمامریو تیما هنیرافیاکت هلاصم كنويلپان یسهتفوم تموکح ایناپسا
 دنانیدرف ید یلارق ایناپسا نانلو فوقوم هدهسنارف نویلپان ندنغیدلوا
 شام طیف نیدتهج وا هليا هداما هابنابسا یا كردبا هلاصم دتع هلا

 ۸ هنزال ربا نوعا هلتفاخ یمراب هجاخایدلو یدل ړو ا کک
 ۰ یدسا تبسل

 تک رد ندا تنش ندنرحو فعض لاک هسیا یتالماعم وللئمو كن ویلیا

 ندنرکاسع ایناساو رلکنانوطکنیلوود قود هکنوجیدیا ندنلسف هلاح وذم

 توروس ندابنایسا یرلنا ردنا هبلغ هرازسنارف هلبا ودرا جسجرب بک سم

 | تبشن

 هدهسنارف نکیا هلو لاح ىدا شغل و هدکعرو هنرزوا هسنارفو شمراقبچ ۱

 ید یم هيل هده رص و گكناباب نانلو هدعسصت و یوو ی ورندراتف و

 ۰ یدا ندلسفوا

 ینویلیات یار ل راعفتم ۰ یدا هدکلا ماود هر رگسع تاک رج هدورص و

 هداروا و كعرو هن رزوا س راب هلا قصت ندنل وص هاکو ندنغاسف هاک

 یرارم نوببنآو نس یسودرا غربمز دراوشو هنیرزوا یرهن نرام یمودرا |

 ۰ یدیشعا هجوت هنرزوا

 هلببسح قلوا دیعب كب ندنرکیدکی یراتکرح طخ كنودرا یکیاوب هکوبلاح

 ققعاط توروا لر e رکص و یر ادتا هدب وریک هنسهرا رنو نویلبات

 طابشو تکرح هنرزوا یسودرا رهولب هلا رکسع كيزوتوا نامه هرزوا
 غ رمز دراوش هرکصذدکدتا ناشبرپ ینا لبافتلا یدل هدنطسا وا كنيم رفا

 هنسهفرفر كنودراو هدنسهبراحم ورتنوم توب رو هن رزوا یسودرا

 هننکیدنروکی کر ویدیاددح یلابقا كنویلپان هدنفرظ هتفهرب هاکماک بلاخیجد
 هدلاح یی دلوا قفاوم هنسومان كنهسنارف هلاصم طفارش نویلیا یتبم

 دلو را را و و ۰ ردفا رامشارهروفتلوف نساق و

 ردرلشفل وا لاخدا هرهشهلبایالا بوردنوک,هسراب یراربساردق كیبشب یمرکی
 نورو هلک هد هدا راروان لزوک هنراکفاكسلاها قوج كب شياو



 ۰ یدیاهدکعروب هنرزوا بوا كره ندهزدنس سد رهولب ۰ یدلوا
 یال نوناک نیفرط قرهشالوط دنسهقرا لرهولب هللا تعرمم لاک نویلپان

 هدنناب لرهولب یداصتلایدل هدنهاکشدب ر یبدهدلب نور هدنرخاوا ی رفا

 عفاو هدلاح یټیدلوا دوجوم رفن كی یدنوا هدنناب كنوپلپانو كی زوتوا
 ۰ ردشلوا روبح هتعج ررهولب لرهلک ب لا نویلپان هدهبراح نالوا

 ندنفرط نویلپان هلیسهطساو روتنلوق هدنهاک ودرا غربمز دراوش هدهرصو
 كلر و باوح هلهج وهل هدهبعطق تروص هنفلکت هحاصم نانلوا نایمرد

 ندنفیدلوا فاتح یعفانم كنهتفم لود ۰ یدا هدتفوا رک دن یکحهلکمزال

 ا اد تا بوک هروهخ رافالتخا هدنتح یتسعت كنهبساسا طدارش

 اب هلا دودح یعیدلوا ۱ تام هدنسهب دژلیم هنس ناستط زو یاد كم

 هنندقع هرغلوقر هدنسهدلب نویناش قرنلوا ذاا هلاصم ساسا یسطا

 كا عرمزدراوش دورولایدل یربخ یعجر كنسودرا ره ولد الاب هج ورب

 یدشلر هدنسلاوح یسهرف ) ربتور ( ودرا یکبا بودرکس هن دادما

 كي یکیا زوتوا قرهلوا حق توفرب زواج *یرفن كب شعزوب هدهطقنر و

 ۰ رایدلیا موج هنرزوا نویلپان ناتوط عقوم هد ( ربتور ) ها رفت
 ینغج هیمهعج هشاب هد هدا هعفادم ردق هماشخا ندحابص نویلیات

 هتسیلاوح یسدلب هوروت هلنسودرا ینوک رب كنيحم رفا طابش توالکا

 : یدلکح

 یراهاوخ ربخ كنويلیا ندنغیدلوا شحاف توافت هدنس یراتوق كنیفرط

 دن رلکدتا راطخا یبوجو كص دقع هلا لوبق یفنلراکادف نالک مزال

 ر او هن دفع ه رغذوق هدنویناش الاب هج ورب كن هفتم لود نوسان یتیم

 ۰ یدردنوک هویناش هلیتفص صخیم یروقنلوف كلردبا لوبق یتفیلکت

 . سنرپ هلرکسع كب زوتواو تلاخد هبهقفتم لود هحدقا اروم یلارق یلوان
 یی کح كنا ید هقفتم لود ندنفیدلواشلیا دهه یککعرو هننرزوآ نژوا

 سفن هنشودنک لد ک١ قیرفتلاب ایلصس ندنتموکح مراد طقفو نیمأت

 ندفرط هنلرب قحمنلوالرتو ۲ یدبا راشلنادهعت نیو كر رادقمرب ندایلاتا

 یوم“ گن ویلبات ییددل وا ندنکلام باب ەد هسدا لکد مولعمو نیعم یتیدلوا

 3 | تلاباب نویلپا هرزوا قمراقیچ تالکشم هباروم مه هبدعفتم لود مه هلغلوا

 a ی و هد ی ی تای نم ساب رک تام



 یسهبدالبم هنس جوا نوا زوب زکس كيوبشا لرهرب و رارق هتکرح هن زا

 هن رزوا هسنارف یراودرا هقفم لود ینوک یصنوا كنسيحرفا لوا نوناک

 ۰ رایدالشاب هتکرح
 ۱۲۲۹ هنس میاقو

 لابیعسقرب كن رودرا كر هیمرب و تیما هنغافرطیب كنهرش وسا هقفتم لود

 یسهب رج هنسزوفط یمرکی زویکیا كي وبشا بوک یني رمن نب ر ندنسهدلب
 یسهبدالبم هنس جوا نوا زو زکس كب نالوا فداصم هنلئاوا كنمرحم

 لارنج كن هقفم لودو ۰ یدریک هبهسارف هدنرب یهرکی كنلوا نوناک

 ندنر هدلب سنایاءو سلب وقو مبنامیحد یمسقرکیدنانلو هدنسهدناموقرهولب
 ۰ یدک قبر نیر
 هکلورایا ةتغب كن هقفم لود قر هل وا ل ومأم فالخ هلن و ن ويلات

 قازاق تقو هلیدقع هکراتمر نامه ردا شالت مظع هجنروک ینیراقدالشاب

 هدنرخاوآ كنمرګ یسهب رج هنس زوط یمرکی وبشاو ۰ یدشود هن رکف

 كنسیحرفا ناٿ نوناکح یسهدالیم ٌهنس تردنوا زوب زکس كي یتع

 ۰ یدردنوک هنهاکو درا هقفتم لود یروقنلوق یرظان هیجراخ هسنارف هدنشپ
 ندنکیدمر ولا الصا هن رشیآ كن هققتم لود هسا لیطعت یه رکسع تکرح

 یک لیس نویلبا هنرزوا كنو ۰ ریدر و رباوج همواص ندشاب هروقنلوق

 روا هان اا تلمبءهدبا تموافهرانمشد نالکح بوغا رر ها و
 بوقمبح ندسراب یهودنک هلا میدوت هز ولیرام هکروطا رعا ینغلماقم اق

 . ردشلو لوصو هنولاش نالوایهاکودرا هدنرخاوا یحرفا یان نوناک

 لود بيرق هکب زوتوا زویکیا نالوا هدکعرو هنرزوا هسنارف هکوبلاح

 ۰ یدیارا و یرکسع زسنارف ردق كيبشب یللا قحا لباقم هنیرک اسع هفت
 قرلوا روتقو سأی راچود یناطباضو اما زسنارف هل اب هيلع ءان
 تراسج هنس هلج هلا تام راهظا نویلپا ۰ ید ا راشمرشاش ینیراقج هاب هن

 بواو نرامنامهو ۰ یدتا تعرایسم هب همزال ریبادت ككرهرر و تیلست و

 ۰ یدنوط یییرادیع كن رارهن نسو

 یتعی هنتهج وراقوب كن رارهت بواو نرام غربمز دراوش سنرب هدانا لوا

 رظننم هندورو لرهولب لوصولاب هنسهرا یرهدلب بوا روسرابو نوموش



 = تب سس

 | شعاصوا ند هب راج هيا یسلاها هسنارف موما ىلع ۰ یدا شلاق

 ۰ رلیدا شما ترفل ندنویلپانو
 هتشب ندقدلوا یرامولعم هلق ال كنهتفتم لود یلاوحاو كن هسئارف طقف

 یرللو هجرف كننارادفرط تیرومج هسیارولوا لئاز یتموکح كنویلبان

 مدقم ندزعیا زواحت یني رهن نیر هلغلوا هشیدناو رکف "یداب ید یسهظحالم
 كن هسنارف یسهیساسا طدارش كن هحاصم و ۰ رایدلیا فیلکت هحاصعرب هن ویلیاب

 كنهدنال وه ویسلیا انک | هلدودح یرلغاط هنربو ابلاو یره نر

 ار ا او یالوا هم تور ور كااتاو
 ۰ یدا ترابع ندنرل هدام یست وا هرادا هلن رعد

 یه دال هنس ) ۱۳۱۳ ( وبشا نوڪ ا لاکا ییسهب رح تاکرادت نوبلیات

 فیلاکت ندنغیدلوا شمراو هسراب هدندرد نوا كنسيحم فا ا نارې

 ارظن هلکشم عقوم شیدنلوب ۰ ردشفلوا غیلبت هنسودنک هداروا هروکذم

 ینترورضو زجمهسرویدنا لوبقةعفد هد هسيا شاک مزالیسعا لوبق قیلاکتوب
 یتلوبقودر كطاارش نانلوا رک ذ ینبم هنسهعلاطم ینجهلوا شع وق هنادیم

 یم وادقعهرغ وقر هدنس هدلب میام ه هعفتم لود قرهغارب هنع تب ولی

 هنعج گی تكيزوبجوا لاحرد رار هلکم ردنوک باوجرب یولح ییفلکت

 هدا وج یغیدزا تکی رم سئرب ندنفرط هقغتم لود هنفیلکت كناو شعا تبشت

 یالوط ندنغیدغلو | راکفا ناب هلوکر هدنتح وک اسا طارش

 ؛ رتهطا فسات دانا

 هدهسلا شوا تقفاوم 4هروک ذم طارش ندنفرط نویلیان هنن رزوا كنو

 كنسهم ا هلا تاقوارا مماردق هراب لوا هلا هلاکمو هراخ یا رم

 ۰ یدروشیلاح هلاک | ی همزال تاکرادت هلا تعرس لاک ندنعیدل وا یماما,

 ۰ یدشعا راکفا لیدم هدهرصو هسا هفتم لود

 هب هقفس لود قرهل ربا ندنویلپان كناروم یلارق یلوات هداننا لوا هکهلب وش

 هلیسعا قوس رک هقرفرب كنودانرب یدېع یلو حوساو یسعا تلاخد

 ( ناروا ) نالوا یررادمکح یکسا یرهنالقابا یسیلاها هدنالوه نوت
 شع وق هنادبم یتفلزس رادتفا كنوبلبا یسیا تنطلس ددح كننادناخ

 تعارف ندطأارش یرلقدلوا شلیا نایمرد الا هجور هقفتم لود ندنغیدلوا

 هتساارف نامش نوعا كمامر و نادیم هنسهبرح تاکرادت كنویلبان هللا

 ٭ هنرزوا #
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 كي زوتوا قحا ۰ یدلیا ماود هتعجر ندنرزوا یر ا ۱

 بک ندرفن كی شقلا امج هکولهراب واب كي زوتواو ولا سوا

 شعک ینلوپ كرازسنارف قرهتوط عقوم هدنهاکشیپ یسدلب ون اه ودرارب
 رازسنارف نالوا سوم هلتمجره هدنزونوا توا نیا ندرفد) وا

 رفظمو بلاغ كردا موجو تلوص هلا تدش هداعلاقوف هن رزوا ودراوب

 رفن كب شّقلا یسهفاک لردبا ردص يشت دشدلوا هللا هبلغو و رایدلوا

 سنایام ینوک یحندرد كنيحنرفا "یان. نی مشت هدلاح یرلفدلوا یرادقم

 ۰ ریدنوط ییطخ یر نیر هلا لوصو هنسهدلب |
 سر کاوش .۰ یدبا رشلوا بولغ ید هدایلاتا رزسنا کک

 هوق یکیدلیا قوس كراولاب تسوا هلرکسعردف كم یبلا یهدنتیعم نژوا

 بولوا روب هبال ا هنطخ یر ( زیدآ ) كر هبمهدیا تمواش هب هیسج
 الاتا ارز ۰ یداراکرد یعجهبم هنابط هددم تدم ید هدارو هک بلاح

 هلغمارغوا هنا راسح مظع ندرهب راحت نالوا دتع ورندرهنس هه یسلاها

 یلبخ دنن لد هسذارف یربخ كنس راحت هتسللو شعا ترفن ندرازسنارف

 یلوانو یسمر وچ زو ندهسنارف كنار واب ۰ یدبا شر و ترا سج
 رد بجوم هح را رسنارف هسا یی وا هدلاحرب ی كنلارف

 ۰ یدا هشیداو

 هندودح هسنارف هرزوایعیدنلوا ناب هدالاب هسسا رازسنارف یهداینایسا

 كم رک هب هسنارف هللا رکسع رفظم ردق كم زو نوطکسلو روهشم بولیکح

 هنری نالوا دودح هدننس ایایساو هسئارف وشراق کا ۰ یدبا هرزوا

 كم یللا قحا ید یمودرا زسنارف نالوا رومآم هب هظفاسح ینب راغاط

 ۰ یدبا هدلاحرب سوآمو هدنسهدار

 نویلپان ید هدنب وب یرېن نی ر نکیا هدلاحوب یراتېج ایلتیاو اناپسا هتشیا
 نالوا غلاب هکیزویجوا هلرکسع نیغلیو نوغروردق كی شقلا الاب هجورپ
 قالت هس ودنکو ۰ ید هدنن روب كعا هلاقم هنن راودرا هقفتم لود

 كنهسنارف هکنوچ ۰ یدا لکشم ید یکرادت هیفاک بابسا نوحما تافام

 لاو شمالاق هسا یت راهاسرت ۰ یدا قوزو كب یسهیلخاد لاوحا

 ید كنسهبش شلوا فلت هدربه رام یوجر كنناطباض رسنارف رهام

 روغ را ا او و زربتتارف قوه كابلاتاو انا یا



 كي ییا "رول 1 19 كي ءلرازسنارف اولا ا هدننب یس هقرف
 رهولب لاربح یسیهچوا ۰ یدلاق زس دن یدو هدلاح یعیدل وا یتافلت

 عوفو هدعف وه مان ( نرکوم ) هدبش یسوذرا نومرام لاشرام هلسودرا

 فلت رفن تی زکس ندنرکاسع هقفتم لودو كم لا ندرازسنارف بولو

 ۰ یدلوب ماتخ هلب راتعجر اب ولغم هلرازسنارف هدلاح یفیدلوا حورحو
 یراودرا هتفتم لود هدهسیدغا لصاح هیعطق ٌهصلنر ردقنره راه راحت و

 تاکرح یرنادناموف یر ود را دعفتم لود یسادرفو ۰ شل وا شعر

 هدلوب نوک یحنزکس نوا كنيجنرفا لوا نی رشت بودیا تغارف ندهیض رعت
 || نامه هلغلوا غلاب هرفن كيزوبجوایراتوف عومجو لصاو یرارکسع نانلوب

 رايد رو هن رزوایسودرا زسنارف نانو هدنرل هدار رف كم قرف زو
 هنازب ر وخ ردق هماشخا رابدتا تمواقم هلا تدش لاک د رازسنارف

 كی زوتوا ند هقفتم لودو كم یمرکی ندرازسنارف یدلوب عوقو هب راحت رب
 هتسودرا زسنارف هدنسانلا 4 راحوب و ۰ یدلوا حورجو فلت رفن
 ید هلتېجو بوک هنفرط دعفتم لود یرکاسع اتوسقاس نانلو لخاد

 ۰ یدلک فعض هنوف كنسودرا سنارف

 نویلب فح هبمهنلوا تمواقم هن راودرا هتفتم لود قترا هنن رزوا كنو

 اف كن رهش هقسیل نلدصک نامهو یدرب و رارق هتمجر هلکغا مزح
 هتسیل قرەلوا رادربخ ندنو یرلنادناموق هثفتم لود طقف ۰ یدالشاب

 | | ندفرطرب یارب هللا یعس هنسهیلحت لرهش رازسنارف هلیراغا موحه هنن رزوا

 قاقزر لاشوهو دولا نوخ تیاف ندنراقدلوا رو بح ههعفادم د

 كلب یعرکب بورب و تافلت قوجر رازسنارف تیا یدنالشاب هنسه راح
 ییعبیمادرف ۰ رایدلم هرانروق ی هقاب هلا لا جوک قرهغار رسا ید ردق

 | | هلراروطا ربعا اب تسواو هبسور ینوک یحزوقط نوا كنب رفا لوا نب رشت

 E ردو یعجر ه وفس ود نامه هود یارک ىه راع هقسلل ویسا

 ۰ یدیا تک الف

 ۶ شرع دف دند یر ن راهرو هرازتنارف قثرا هل رزوا تکرافوب

 ۱ توت الب وط یی ریدنوک ود دل رکسع نوعزو نویلیات ندنخدلاق ه راح

 چ لاس



۲ 
 رکاسع یرغوط هب رېل ( دوغ ) هدب ضف را لو سر

 ۰ یدتیک + هقسبل ید یسودنک هدعب یدتا قوس هیلک
 هبعطق درب ندراهب راحت كفت قفوا نالک هروهظ هدانناو رخّوعو مدقم |

 هدنسوزرا 4 راحرب هصننلایعلعق ید فرط یکیا هلتهج ینیدمهلوا لصاح |

 لودنویلبان هکوبلاح ۰ رلیدا هرزوا قغالب وط هدنسیلاوح هقسل نفرطو

 هدنسیلاوح هتسیل ندنفیدم هلوا عنام هنعاقجاو تکرح كنم ژودرا هقفتم

 كنويلبا وشراق هاب زا زکات هداب ز ندکی زوبحوا یراکچ هل هدا عج رانا

 یدیا قج هیمهلوا غلابهکی زویکیا یرادقم لرکسع یک هلی هدیا عچهداروا
 روا بسک تروص دعاسهرپ هدنفح رازسنارف هب رح لاوحا هلتهج و

 ۰ .یدبا

 اهد تاقرب یاحو هلو تاعوقو ضعب نالک هروهظ هدهرص و هتشیا

 ٠ یه رد فا

 هنکلام هیلافتسو یسهفرف قازافر یتیدلوا شعا قوس كنودانرب هک هب وش

 لساق نالوا تعوکح تخباب هدنسهباستنواعم یکیدروک ندیلاها بوریک

 مورژ لار هیلافتسو نالوا یردارب كنویلبات هلغلوا لصاو ردق هن رهش
 هبلافتسو هنرزوا كنو و یدلوا روبح هغغغیص هسالب وق كردار نتيا

 هراب وابد ندفرط رکید ۰ یدلدا نالعا یعیدنلوا اغلاو مش كنغملارق

 كنویلبا ندنکیدشلرب هلا هقفتم لود بوقج ندنقافتا هسنارف قلود

 راربخ ولردکو ۰ یدلک هروېظ تلود نشد رب هدنرزوا یتعجر طخ

 كا کد وی مدنسلاوخ هعشل تومروک روف هن نوا 2
 بولوا لفتشم دلا: یتابیترت كناو رظتنم هنس هک كن هعظع هم ران

 لوان مدت ارک همم نالوا رومشم ود یسه راغ هتسیلو ۰ یدروط | "

 ندنیفرط ۰ یدروس ردق هیدصک بوبالشاب ینوک یصتنانوا كنیجترفا ||
 ۰ یدم هلوا لصاح هیعطق جنر قنا بولک هعوقو تاعیاضیلک
 ۱ تاذلاب یسیرب ۰ یدلک هعوقو هب راح هدعفوم جوا نوک لوا هکه لب وش

 N ناو کا تاب وف تلخ ریز درا وش سر هللا ودرا یدنیه ل ا
 ود ید را ( واشراو ) کرد هب راح ید .یسودرا ق لود

 كي زوتوا كنهقفتم لودو كي یمرکی كرازسنارف هد راحو ۰ ردفورعم
 كن هتسبل یسیهکیا ٠ یدلاف بن ہے هدلاح یغیدلوا یراحورحم و فات

)۱۹( 
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 ۱۳۰ شا در یخ یر بلا زار رانا هترظا هب ارج اب

 قمهلشف هدتسرب د باح الا یدل ویدبشمرب و رارق هغمالب وط هنفارطا تكتسربد

 یدشلاج هکعسک یتتعجر طخ كنب رانعشد ندنم رط عرسربجو یدبا هدندیما

 ۰ یدیشعا تدوع هتسرد ندنغیدم هلوا قفوم اکو هدهسیا

 راجود +یلک مازجنارب ینا هلا هطاحا ییفارطا كنويلبا هسیا هقفتم لود

 لاوحا ارظن هبابسا نانلوا ناب هدالاب و یداراشعا تبشت هنن رییادن كعا

 ۰ یدبا هدکمریک هلکشرپ دعاسم ۵ هقفتم لود هلوک ندنوک هی رح

 لود ندنراقدلوا یناح مصخ لرازسنارف یسیلاها راتکلم یغیدنلو كنویلپان
 ۰ یدرارولا رخ هلقلبالوق ندنس هب رح ربیادت كنويلبا یراودرا هفتم

 كن ومابات بول وا تادرب نطقتمو ر صم تباق ره ولت صوصخا یلع

 تامولعم هدماحاو مادقا قرهلاربخ هلئامزو تقو ندنسهس رح تاکرح

 ۰ یدرلیا تکرح هن رزوا هه

 كنوملپان نکیشعا تکرح ورلیارهولب هدنلئاوا یحترفا لولیا هيلع ءان

 یدیشم هلوریک رهولب هن رزوا یسعیا قوس هیلکر ک اسعوشراق کا تاذلاب
 تاک رح رارکت یتحل وا علطم هنکیدلبا تدوع هتسرد كنويلبات ابقاعتمو

 ینویلپن ها ماجاو مادقا هلب وب رهولب هتشیا ۰ یدیشللارادتباهبهیضرعت
 كنويلپات هدلاح یتیدلوا هدشروا یرازسنارف هغ دلو تصرفو هدقمرو

 كی زویکیا یتوق نالوا عقب هدنسهشب یکیا كنب رمن بلاو هدنعقوم تسرید

 هنفیدل وا یفاک هموجم هنب رزوا كنایتوق لرهولب هلتهج یقیدلوا غلاب هرفن
 ۰ یدروف ین رددت نیش هلسودرا تودانر نالوا یسنرب حج وسا ءان

 هن رېن (دلوم ) هدنلئاوا یحترفا لوا نب رشت هلا تکرح ورايا نامه و

 . نویلپا هلکعا ارجا قرەلوا نخ تباغ یتکرحوب رهولب قحا یدراو
 یسهقرفر كنسودرا رهولب هدهرصو ۰ یدیشام هلارخ زونه ندنو
 یرهبرق ( نیدهلب ) و ( غروبنتراو ) هلا فداصت هنسسهقرف زسنارفرب

 شلو عوقو تافلت یلک ندنفرط هدرا راع ولتدش نالوا عقاو هدنراوج

 ۰ .ردشلوا بولغم رازسنارف تیاجنو
 تودایرب و هنسهب رق ( غروشراو ) كنسودرا رهولب هن رزوا كنو

 كنویلپان یراکدلیا تکرح یرغوط هنسه رق ( وئالسور ) كنسودرا
 قفا هنس هه عاص كن رمن بلا یودرا قفتم یکیاو قحل وا یعوعسم

 هع هرزوا ۶

E ST RN ی IRE 

Tanze EAN ar E e a ah i 

 ت ی و



RE ) 

 هرزوا كك هتورا یمودنک و سلا راعتا نسلوا را ها

 تلانودقام ندنفرط رهولب الاب هجورب هکوبلاح ۰ یدبا شمرب و رارق

 ندتکرح هنتهج توراب قجلوا یعوعش یتیدنلوا قبضت كنسودرا
 ققغاط بوصاب ییسودرا رهولب .ةتغب هلرکسع یهدنتبعم ردا تغارف

 هددسلا شلئا هحوت هنفرط نو ابفخ هرزوا نیک هنفرط توراب هدعب و

 یتکیدلبا تکرح یرغوط هتسرد رارکت كنسودرا هفتم لود هدهرصوب

 ردق تعاس يکيا هدتسردو یدشتا تدوع هفرط لوا هلکعا راب “ا

 هرزوا كعا تریصب رظن دم هنناکرحو لاوحا كنعشد هرکص ندشافا

 هدلاح یعیدلواربخی ندنالوح و هسا لاشرام ۰ یدک دنا اتر

 كن رفا لولبا هلکمک ناو كنا تودانرب نکردک بوشا هجوت هتوراب
 لرهر و تافلت یلک رازسنارف هد ه راح نال وا مقاو يوك ید

 ۰ رلیدلوا روبح هرارف امزهنمو بولغم نوت نوت
 هلبارارف اط مناط یتارفن ینجا راسو نایلاتا نالو هدنراودرا زسنارف

 ید اردنا لا هش راودرا هقفم لود یه و لر د اتال ۳-1

 یان ندنوتبیشخو فوخ درع یتعاطا هن ویلبان للنالا صوصا ىلع |

 ید هدننارف زسنارف رلیدنوط زوب هنایصع هغ رزوا تاعوقوو هلعلوا
 هحشبا یرادسقم لرکسع هدنراودرا زسنارف هلنهجو یدلافوج راب رارف

 كنويلپا هدهکراتم تدم ماتخ هرزوا یغیدنلوا ناب هدالاب ۰ یدلازا

 زویجوا هدعفاوم نالوا ردق هتسربد ندغروماه یتعب هدنرزوا ابلا زکلاب

 هک یللا زویکیا هدشنوا كنيترفا لولیا نکیاراو یرکسع كب شقلا
 دیازت هنوک ندنوک هسیا یددع كن رک اسع هقفم لود ۰ یدلیا لاربت

 یغعلرساظتا هدنتع زه هوتسوم یارفن زسنارف هکیدلاق ۰ یدبا هدکعا

 یتکلم قرهقیج ندنرافص هلا رهلبسو لوک ندنرفدلوا شا تدام

 هلاتېج یراقدلوا ردا بی رج ییاهاو فارطا هلکلرک ابو روشالوط
 هعفتم لود ۰ یدارکح ا ۲ هربحد یراودرا زسنارف

 ندال کشم ولردو هدنسهاس قبو لبم كراناملا هسیا یراودرا

 ۰ رایدبا هتسراو

 نویلیات هن رزوا یرلمازجناو تدب ولغم كن راودرا زسنارف الاب ه جورب

 یتلاک | كنتامزاول هلیماکحا لرادعلق نانلوب هد و یر ن ر ةياعر هطابتحا
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 TT یعوعس كنوبلبا یکیدلیا تکرح ا هل ره ولب

 غ رن ز دراوش نکیشغا روبح هتعجر ینا ردنا باتش هنسهلباقم هلا هیلک

 یرهولب نویلپان حلوا دراو یربخ یییدالغاب هزواح ځد, كنسودرا
 د رزق درد اش ا تعارف ندو
 یمرکی كنحرفا سوتسغا هرزوا تعا طبض ی هدلب و هسبا یسودرا

 هلا تدش هموحش وب رازسئارف هجرک او ۰ یدتا موجه هاروا هدنستلا

 دیک تاعیاض ندنفرط هده راحت نالوا دن نوک یکیا ندنرلکدتا تمواقم

 هدرافرط رکید هده ا رایدلوا بلاغ رازسنارف هرکص ندکدلک دعوقو

 ۰. ردشمردصاب ینتب رفظمو رانا یر و ولغم نالک هرومظ

 لارنج نالوا رومآم هسقعت یتسودرا هقفتم لود هلبارفن كی قرف هکهب وش
 ی را و را انا كغ ھو رتا هاو
 6 :دنسمزا شنا یا هک یسدفرا كنا یسفرف اسوور نکیشلوا

 لرکسع لب قرق یهدنتیعم بویهنایط هموجمه نالوعوقو ندفرط یکیا

 نیلرب ۰ ردشلوا رام رات یسهیم و ربسا یرادشر و فلت یرادقم رب
 جد یودرا وندوا لاتشرام نالوا و دم وعم و تک رج هن رزوا

 بولغم هدنراوج هب رو مان نزنب لوس هدنجوا یمرکی كنب رفا سوتسغا

 دن رزوا تلاثودقام لاشرام ید رهولب هدانا لواو ۰ یدیشلوا مزمنمو
 تیاهن كر هلک بلاغ هدهیلاوتم تاب راس نالوا عقاو هلبا ماصتقاو موجه

 رفن كم یتافات كنسودنک بولوا رظم ه هلماک هبلغهدنزوتوا كسوتسغا

 كي یمرکی و فلت یردق كب زوتوا كرازسنارف هدلاح یعیدلوا هدنسهدار

 E تامه دع زوج وا هل راب وط هعطقف شب زوب و شل وارسا یرادقم

 ا هرازسذارف راتک زلف مظعو ۰ ردشلدا طبضص ندنفرط رهولب

 هن نویلپا ۰ یدرب و تراسج یلیخ هسیا هن رکاسع هقف» لود یدروتک

 قترا ځد یعلاط یک ینیدلوا راٌربب ندنسودنک ملاع نوت بویمروتکروتف

 وشراق هردف قرهلوا ربخیب ندنغی دلوا شمرب وچ زوپ ندنسودنک
 یتح ۰ یدارووشود راهراچ هعشب نوجحما تافام “فالتو روشارغوا

 لرولایسور و هنتراهم كتودانرب و بوبا دانسا هردق ینمازهنا كنودوا |

 "لردبا لزع ینا هلبا لج هنناریصقت كنوندوا درج بویمرپ و هنتعاجش

 هد وديا تکرح هنوراب نامه كردیا نییعتو بصن ین لاشرام هشرپ

 ۱ ¥ هداروا #۴
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 قرهتوط مقوم هدنفارطا نیلر ید ودراو یدبا هدنسهدناموق تودانرب

 هجون ی رغوط هروب ودفام ربارب هلکمت زوک ینیرفرط غروبماهو هتسناد
 ۰ یدا كجدا ددهن ییحانح لوص كنويلیان هللا

 ت هعطف ز وشب كبو رفن كم ز وشب اعج هدودرا جواو

 كيبشب یمرکب نوجما كمزوک ,دهراب واب هتشب ندرانو ۰ یدبا راو
 ببتر رفن كب ىلا نوحا تمواشم هل ژوا سذرب هدنفرط ایلاشاو

 غروبسرپ كنا رتسوا قرهلوا طابنحا ه هیس> “هوقو و ۰ یدیشقلوا
 یهدناتس.ول كنهيسور هلیرکسع كيب شقلا یهدنرافرط سنیلو هناب وو
 یرفن كب ناسقط نالوا هدتفوا ےلعت كناسورپ و یرکسع كی زوب

 ۰ یدرولی هنلوا قوس ه رح نادم هجاخا یدل
 هد هسا شلنا هدافتسا ندهکراتم مایا هس هب رح تابتترت نویلیان لصاخا

 ۰ یدلوا لرو تصرف دنیا توق سک هیس کک کک
 فشک ندقازوا یتا كن راشد یدنک نویلبان هصلک هن رودرا زسنارف

 ربسنس لاشرام نوحا نرسک یی رلو كنودرا كج هلک ندای و ؛لردا

 یک یکیدلیا ق قوس هنیتسفیوف یرف كب زوتوا نانلو هدننس هدناموق

 لاشرامو یکسفوت ابوپ هلبا ودرا لوق یهدنس هدناموف مادناو لارج

 هب هظفاح یب رادی كنب راغاط ایم وپ ید یرکسع یهدنراتیعم روتشو
 هدنرا هدناموق نومرامو ینو نوتس رولو تلانودقام ۰ یدلیا رومأم
 ۰ یدآ راشم وط یی رلطخ یرارهن رب وب و ځابزاق ید رفن كي زو نانلوب
 هلیس ودرا هصاخ نالوا غلاب هرفن كب زکس قرف هدنراوج نګو

 نالوا غلاب هکپ ترد یهرکی اعجب كنام رالکو ینایتسبسو غروب ومرونال
 هش رو نارترپ و وئدوآ هدفرط لوص هتشب ندقدلوا یرلپ راوس طاستحا
 ج وسا هدلاح یعیدلوا دوجوم رفن كبشب نوا زو د هدنرهدناموق

 ۰. یدا راکجهدا تمواش ه ودرا نانلو هدنسهدناموق یدهع یو

 هدابلاتاو كم رقم نانو هدهراب واب هر هقرف و ودرا زیگیدلبا دادعت وب

 یهدنرااحاس یرارهن لوتسپ وو ردواو الا هلا رکسع كب شقلا نانلوب
 كنویلبات هدلاح یغنیدنلوا هوالع رارفن نالوا رومآم هنسهظفاح *ل را هعلق

 ۰ یدرولوا غلاب هرفن كم ىلا زویشب یتوق موم
 هدنشب نوا كنتسعرفا سوتشغا مەدال ةن ۳
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 ای اسا نوت نامه هدنحا نار زح هلئروص و تولیکح هند ودح هسنارف

 یدبا شلوب صالخ ندنسالبتسا دب كرازسنارف ۰
 لاحرد كرهنلتدح هفزوژ یردارب یحلوا رادربخ ندناموقوو نویلپان
 یتسماعا طالتخا هللا هنسک قره ابق هدلح مان نانوفروم بوقبح ندودرا

 یدتا ما یبسفلوا فیقوت هسرولوا یاجهرتسوک یتروص ددرت هداب و و
 یجدوا یدرب و هنلوس لاشرام یتسادن اموق موع كنسودرا ا ایساو

 هلا لیکشت ودرارب ككرهریدشلرب یني رکاسع زسنارف نانلوب قرفتم هداین اپسا
 قفوم هد هسا شفا تکارح وشراق هن وطکسلا و درول ینادناموق ریلکتا

 نویلپانهدفرط ور مل هلک ۰ ردشمکچ هندودح هسنارف تیاهن بویمهلوا

 ۰ هراهب راګ ندنآ ناب رج هدب یراودرا هقفتم لود هلا

 لصاح هتسح درب ندهلاکم یشان ندنرامصاو دانع كنویلبات الاب هحور

 هنفاسفت | هرباد كنب راتلود ابسورپ و هبسور ید یتلود اب رسوا بوسهلوا

 ه ( غروبماه )ند ( نیتسفینوف ) ییعی هجوا رب وا ندجوارب هلغاوا لخاد
 ۰ یدالشاب هکملشنا كنفت و بوط ردق

 لود نکل یدیشعا لاکا یتسهب رح تاکرادت هجرکاآ نویلبان هدنمابا هکراتم

 قوس هی رح تاوداو تامعو رکسع ولتیلک هه رح عقاوم ید هقفتم

 ۰ . یدیا راشعا
 یمرکی زوب قردلوا هدنسادن اموف غربنز دراوش روهشم ندنرالارنج ابرتسوا
 اج هک یرکاسع ابسور كی شقلاو هیسور كم شقواب رسوا كي
 كعا موج ندنف رط اهو ودرا ر بک س ند كم یللا انا

 ایسورپ ۰ یدیشعوط عقوم هدنراکتا كراغاط یکهدندودح این وسقاس هرزوا

 هیسورو ابسورپ و نانلوب هدنسادن اموق تګ لرهولب روهشم ندنرللارنج

 زو ید یدوجوم كنودرا یصنکیا نالوا طول بکر ندنرکاسع

 هلا روبع ییرارم ر و و خاب زاق ندای زابس قرفلوا هدنسهدار رفن كب

 شمراو هنشاب رب شعب ره ولب و ۰ ىدا هرزوا كم رو هن رزوا نګو
 ردا هکرطاعب رس شمشتب ندنفنص یراوس هدهسیا لارنج رابتخارب

 ۰ یدیا نیک بحاص تاذر نیماودونشوخ ندنوادنک یرتسهو نشو

 هسئارف لصالای هکودرا یصچوا نالوا بکر م ندرفن كب یللا زو

 نان بیقر هنویلپا و نانلوا باخت هنکلدمعیلو حوسانکیاندنرللاشرام
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 هل رظذ قفس ید ها رسوا دفعته لود ندنعیدل وا هانتسا هدنکح هدا در :

 ۰ یدرارویقاب
 ندن ارکاذمو تار اخس ندا ناب رج هدنېلع ودنک هدنس هقفت لود نویلیات

 هدنسوزرا تاقالم هلا كیلرتم هرزوا قلا تامولعم راد کو كر هنل همش

 نامه ندنک ودیاویسوزراو لوما« ځد كکیرتم بودا راعشا یفیدلوا

 یدلوبلوصو هتسرد هدنشب یبرکی كني رفا نارب زح قرلوا ناور هلو

 كنويلبا هساضتفا تناطف یقیدلوا فصتم ةاةاللاىدل هلا نول
 هنویلبا رار هلکشا حارعساو فشکح ینغج هبعشان اب هحل هلهج ور
 هدنسهدلن قار لراصخ م هدنحا زوو یدردتا لوبف نطسوت كن اب رسوا

 هن دیدم كنهکراتم ردق هنسیمرکب كني رفا سوتسخا هلا ترشابم هب هلاکم

 ۰ یدلبا تدوع هدعب تویلاضما همان هلو اعم زب راک

 كيرم ندنفرط اب زس واو یراصخ م ایسورب وهيسورهل راصخ م هسنارفو
 قاطرب یدارم كنویلپان هد هسیا رلیدتا عاقجا هدنلئاوا كنحرفا سوتسغا

 كموقمرهشو یدتبج هن ادیم یعیدلوا ترابعندقم ازاق تقو هلبا رهسیسد
 یتفیلاکت هقفتم لود هدهل اکم نالوبعوقو هدنسهدلب قارب ینوک یحنوا

 یدلغاطسلح كع دا ققح هد هبعسر تروص کچو هدنا لوبق كنويلیات

 ۰ یدلدا ترج نالاد هسنارف د ندنفرط ولاب رسوا نوکلواو

 هسنارف قرهلوا مزهنمو بولغمًایلک هداين اپسا كنب راودرا زسئارف هوا
 ۰ یدشل وا عياش ید یداوح یراقدلوا شملکج یرغوط هندودح

 كنب رودرا لون ابسا یسلحتلم ندا عافجا هدنقداق كرالوین اپسا کلب وش
 یدا راشغا هلاحا هنوطکسل و درول هلبا هلماک تدنوذآم یتسادن اموق موع

 زسطابضنا و قینغاطیراودرا ندنفیدلوا داحتا هسیا هدننیب یرالارنج زسنارف

 یمرکی و نبلکنا كيب زکس قرق نوطکسلاو هنب رزوا كنو۰ یدبا هدلاحرب

 ندرفن كی یکیا ناسقط ًاعج هک لوبن ایسا كی ترد یهرکی و ریکتروب كی
 هدنلئا وا یسک رفا سبام یسهبدالبم هنس ۱۸۱۳ وبشا هللا ودرا رب بک ره

 عقاو هدنسیلاوح یسهدلب ( ابروطب و ) هللا موج هنب رزوا ككرازسنارف

 راشمر, و تافلت قوجرب قرهلوا بولغم ایلک رازسنارف هدهب راح نالوا
 | هتشیا ۰ ید راشقارب ربسا هدیلبخر هلا بوط هعطق زویکیا هر ریلکتاو

 . ییعی هبشب راغاط هنریپ هلی رکسع هی فزوژ لارق هن رزوا تم زهو



  یونعمو یدام وریند هنس شب نوا ارز یدشود هشالت ولا تسوا كج دیا
 مضنم یطسوت ودنک نکیشلک یی امز یسیفالت مامت كناعیاض یغیدارغوا

 ون ر ھا راررب ودا هځاصمدقع یرلنل ود هس ورو دسلارف ۷ رسعل وا

 شلاق دک تک كنوسلبا ناکاک یسودنکو شمرحاق ندلا ییصرف

 جد كسوم راد هنعحهن ارواط هحالس كن اب تسوا هسا زعا لوبق

 نویلیان هدائاو هتشيا ۰ یدر و هب وق تانیمأت هن رلغفتم هليا ردن اسکلا

 ۹ یدمشل را ول ا صح مر هن درب ندنفرط قلود اب رتسوا نکیا هدنس ر د

 طسوتم لرهمردتا طالتخا هلب رکیدکی یتبفرط كنولاب رتسوا هسا نویلپان

 را ما ها تاضازتعا ماطر ردنا 4 ام یهو هدننعص قلطم ماحو ربح

 قم ههتفتم لود كنولاب سوا ارظن هلاح قایسو ۰ یدرلیا تاقوا

 ۰ یدروشیلاج هنلاکا كنسهرفس تاکرادت نامه كردیا نطفت یتفج هلوا

 یدرربدباب یرارابنا هربخذوتامهم مسج هدنربهدلب غروبودقامو تسربدو
 هدنس هیعاد قم ا زاق تفو قحما بوبلوا ملص یدصقم كن وان ید ی ریه

 تیاهن هدننعض یسهظفاحم كشياساو حمص هیفامعم یدیشعیا مهف یتغیدنلوب

 || هلی روطاربما هیسور هدانثا و و ۰ یدزامروط وریکندنریغ و مادقا هب م
 || بوراو هندزن كرنا كينرم هلغفل وب هدنسهدلب انحصوب وا یلارف ایسورپ

 || تیاعر هداعلاقوف هدنفح نوجما قمن ازات یت امولید رومشمو جد یسیکیا
 ۱۸۳۱۳ یرلثل ود اسورپ و هس ور هدهرص وب طعف ۰ رایدزتس وک ماّربحا و

 هلا همان دهع ر خروم هلی رات یشب نواكنسیحم رفا نارب زح یمهبدالیم هنس

 ۰ یدبا راشغ الغاب هنتلود هزتلکنا

 هن را ود ابسورب و هيس ور قلود هزلکنا رسا تقم همان دمع و هک لب وش

 شب یراقجهراقبح كتلود يکیا و و اطعا یسارل ریلکنا نویلم یکیا لاحرد

 تولوا دهعتم نکج هدا لوبق هناسح ودنک یتسی راب كنهماق قلاربل نویلم

 كيب ناسکس ولایسورپ و كب شقلا زوب ول هیسور هدب رح نادیم لباتم اکو
 مضنییار كن ول هزتلکنا و كعا ما ود dd راح هلن !نویلیات قرهربدنل و رطسع

 ۰ یدبا ربشعا دبعت یکماعا هخاصم دقع هعفدل وا
 . | كنابتسوا هدا در ًابعطق نویلبان یطئارش نانلوا فیلکت هجرکآ كبل
 1 یطنا شو كنوسلیا هدهسا شا ناب !ییفج هیلوا لخاد 4 رح

 ۲ درو
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 یراودرا نیتقفم نیتلود هلکغا هبلغ رازسئارف هرکصندقدلوا فلت رکسع

 ۰ رایدلواروبج هتعجر

 ۰ یدنر آ یرلترارح هدر قجلوا روتف راجود رلناسلا هنن رزوا هعفوو

 ول هسنارفو ۰ یدک هعوفو لدبت هنوکر هدنسهقشلوپ كن اي رسوا هيلع هاب
 یسهماندمع قافتا نالوا هدننب یراتلود هسئارفو ابرتسوا ندنفرط
 لوبق یقتتفص طسوتم اب رسوا كازم هدقدنلوا بلط یسارجا كنطارش

 نا هدهیعطق تروص یتفجهیم هنلوب هدنتفص دهعتم قترا هرکضندکدا
 | فیلکت طئارش ضعب هنوبلبا هرزوا قلوا هلاصم ساساو ۰ یدلپا

 ةنکیدلیا هدعاسم هنسث و هدنتفص طسوتم كاب رسوا نویلپان ۰ یدلیا

 تاکرح قرهلوا سوم ندنتنواعم كنابتسوا قتراو ۰ یدلوا نایب
 تکرح ندتسربد هدنزکس نوا كنیحرفا سیامو ۰ یدنا ماود هنسهب رج

 یرلودرا نانلوپ هدنعفوم ( نزتوب ) كنيتتفتم نیتلود هرکص نوکیکیا هلی
 هن هدنس هت كنه راحت نالوا دتع نوک یکیا لردبا موج هن رزوا

 ۰ یدلک بلاغ رازسنارف

 هرزوا قفلوا هرگکاذم هحاصم داومهبا مابق هطسوت رارکت ولاب تسوا

 یتسهب رح تاکرادت ید نویلپا ۰ یدتا فیلکت یتسفلوا دقع هکراتمر
 هلکا تففاوم کو ندنفیدلوا حات هغمن ازاف تقو زار نوجا لاا

 دقع هدننب نویلپان هلبا یراتلود ابسورپ و هیسور هدنشب كنیګرفا نازب زح
 ۰ یدنلوا هکراتم

 هلیغل هقود نارغ اواشراو هدهل کم سلحم قحهنلوا دقع هن رزوا كنو

 كنب رهدلب كن ولو مريو غروبماهو ساغلا كنقافتا یسهمقج نیر

 فیلکت هنویلپا كن راصوصخ یکرت هاب رسوا كنب راقاحس ای رالیاو بابن الا

 نویلپا هکوبلاح بولوا فوقوم هرلنوب یداقعنا كعلص و ررتم یغجهنلوا
 كا لازت هصلب> یذوفن هجاپ وروا هدریدقن یکیدتا لوبق ییلاکتوب
 قتغازاق تقو نکل یدا لکدلباق یتتفاوم هرانو كنویلپان ندنکحهلک مزال

 هلتلود هبسور هبفام عم یدرو هنلو هدنراکفا كمردنروسیشیا هرزوا

 فیلکت هردن اسکلا روطارعا ینسغلوا هحاصم دقع هب یرغوط ندب رغوط
 هرزوا قلا هنقافتا مراد نوتنوت یتثلود اب رسوا هسیا ردن اسکلا یدلیا

 هسلا عربک هفاسفنا هراد ولاب سوا رکا هلا فشک هکی رم یرسو

 غیبت هک تم ج یا اص دقع الا نوین بیرغوط ند و |

۳ (۱۸) 



 دنهاکشیپ تسرد د راسور ۰ یدلکچ ههرا وا هدکلرپ هلبرکسع
 ۰ یدلوا لصاو
 یکیدلیا برح نالعا ه هسنارف لا لوخد هنفافا هبسور كن اسورب

 یتح یدنلولع هداعلاقوف هیموع راکفا قحا وا لصاو 4 ه اب و یثداوح

 لاها یئاندهلماعم نسح نالب سوک هب ول هسنارف ندنفرط یتلود اب رسوا

 ی

 كنموع شياساو ص كييزتم هد هسيارایدالشاب هکمرتسوک كل زمستان ونم
 ۱ ییالوط ندراوشمو روطو كنسلاما ندنعیدنل وب هدنس وزرا یساشاو هداوا

 ندندش ناسل یتیدن اللوق كنویلپان قحا بویتوط یتلوب شالتو لیجعن
 اردا قلراکادف هدناصوصخ ضعب كنهسنارف هليا فسأت ناب ییالوط

 هیسورو هزتسکنا هدطسوت ضرعمو تحصن نوچما یبقبک هنلوپ ملص
 ۰ یدیشعا تعجا رم هننراتل ود

 قرلوا هدنسب وق مزع كمرج هلتوف حالس یتشیا یدنک هسیا نویلپات
 هلا لاکا یتسهب رفس تاکرادت نامه بوبص [ قالوق هت اراطخا وللثموا

 ۰ یدلیا تع زع هنسودرا بوتیج ندسراب هدنشب نوا كنيحرفا ناسین

 .رارف هیس رب سه را ید یرلنل ود ه رلکنا و همس ور توقاب کا

 ۰ رايدر و رارق هماود هده راح هلا لرد یتکح هیمهلب رب و

 هجا امولبید نف یدوا نکل یدلوا رم هچرکا یبعس هدلوب وب كکیزتم
 یعسهشیاسا و ملص “داما هللا طسوت هکه لب وش ۰ یدرتسوک ترابم ویب رب

 اتقومو یدشریک هبه اکم هلب رالارق ارب واب و او سقاس ,هدیابلوا بودا
 ایغخ هلا هیسور هدانا لوا نوحا یسالرب و هتکس هنغلفرط یب كناب رتسوا

 د هن ویلبان یتسغل و هدنتفص طسوتم كن اب رتسوا هدعب یدلیا دقع هلواقمر
 فرطق بو القاص هنسهقرا كنسهدر طسوت لصاطا ۰ یدردنا لوبف

 الا ماود هب هب رح تاکرادت من ام الب كنا رتسوا ەدەباسوب و یدلاق

 هبهب رح عیاقو مل هلک ۰ یدلو تصرف

 درهیل ورا ارور ایسورپ و هیسور ندفرط رکیدو ندفرط رب
 هب ورانا هرکصندکدتا طہض ییهتسبل رازسنارف یا كح تان رفا سام

 ه راحتایدل قرهلوبع وق و نیفرط لیاقت هدنسیلاوح ( نزتول ( هلبا تکرح
 ۱ نان رک نوا ندفرطول هسلارف و كم ی کب ندنفرظ اسورب و هیسور

 4 رکع

 نام زی ی



 لوا بوک هنا رانلوا یرارسا مرح هلغلغارپ اا دن رزوا كنو 13
 یا ابا هل رلعا راطخا یتغیدلوا ضم هدنتح هیناحور روما ڭا و

 ټراج هلا ورک ساضا هک کا یردلدا اک
 كن همان را روو درج جد نولیات یدعتاناب ید هنماکحا یارجا هد هسیدم هدا

 ندیکی رکا تعانق هلا رثآت نیس نالوا لصام هج همام راکفا نشو

 ۰ یدمزتسوکر ارصا هدنرما یعاکحا یارجا نوجا قمامتیچ تالکشم

 هدنس هدلب والزرب بولیکح هنغ امس اب زلبس یلارق ابسور هداتنا لوا

 کسع وللکوک هلبا شن هعانای هعطقرب هنس هبت ءدلاخ یفپدلوا مک
 داهلع ررتشارف ةسنا یراکفا لزاما بودا ص

 رکسع اوالکو ک ق رهلب راص هحالس مولا لع ندنکو دنا شغلتر ارج ك

 رامتکم هدنفرظ نوک ج اقر هک هل وش ۰ ی دا راشعا ماف هملزاب

 نوا قمالوا راب هتلود رانلوا یسهراب یدناشو راو ش راجو
 ۰. رایدلوا ردا لرادت هراس تامزاولو حالس ندنرل هسک یدنک

 ول هسنارف رار هلقلوا نونع كرهروک ییتربغو كنسهعن یلارف ایسورپ

 هسلا راولهس ور ۰ ید هدد درت لاح هن بم هنن زارنحاو فوخ ندنفرط

 هنرن ابلا هللا كرت ین زو نژوا سنرب هلکځا ماود هن راتک رح ورپا
 ۱ یدک

 ر تلو هلا لر یسهعطقر كنان الا هلهج هو
 نامه یساتفر هللا نیتسیاود نوراب هن رزوا كنو ۰ یدلوا رورسس راناملا
 یجرکی كنحرفا طابش ردا عاسقا یناو رایدراو هندرت كنلارف ایسورپ
 ۰ رايدر دتا دقع یسهدهاعم قافتارب هدننب یرلتلود هبسورو ایسورپ هدنزکس

 هبسور ابقاعتم هدهسا شلتوط ولر ڪک ندرازسنارف تدم ر هدهاعم و

 هژس هسبالم كع روک هلا یلارف ابس ورپ بواکهوالزرب ردن اسکلایروطاربما

 ۰ یدلیا برح نالعا هب هسئارف هدنسید نوا كنس رفا ترام ولایسورپ

 ر هلکر دق هقروبموهیمهقرف قازفرب بویلورلبا یسودرا هیسور هدهرمص وب
 ۰ یدردن القاا یتسیلاها هدلب و

 لس کم یر لا اوفا نالوا دم صلات ىف از شا

 یهدنتیعم رار هلبا تعجارم هنطسوت كن اب رسوا كح روک یتغیدشالقاب



 وا یردب ناق نویلپان ۰ یدلوا لصا
. ۳۵ 

 و هن ویلیات یس هح ورم ۲

 [ مسوم یبس تنسهامهلوا رفظم هدهیسور هدهماناوج یشنیدزاب هنیروطارپغا

sS ت 

 : تولغم دل رازرسنارف هد رار ا هسح و تولوا ید تنیس

 الا RS نیک اس 4 کس زیسج وق یکیدلبا چ ورش دل رب و یفیدل وا

 ۱ لص رارب هلا ناب یتکح هل هدنا هداما هش زوم نع یر سور هد راہ

 یتیمات تاکلاع نانلو هدند هده ةلاخا جد هدنشع یسهداعا كشیاساو

 ینکح هلس هدا لوبق ییطس وت كن ابرتس وا هلیط رش قل وا هظفاح

 1 ۰ یدلیا نابمرد

 تفلاحم دنسمکچ هنا زس جد هدهماناوج یغيدزاب هنلارق ایس ورپ
 هنسعش رک هب هلاکم هللا هبسور هدنتح یغلفرطیب كغاصسو طقفو ینکج هبغا

 ۰ یدلیا ناب ینکح هیمهدا تققاوم

 هدانا یتیدلوا لوغشم هلا هیقنل و لاوحا نویلیان حورمشم هجورپ

 اررکم هکوبلاح ۰ یدروشیلاج هنندیزت كنس هبرکسع وق ځد ندفرطر

 كلشک رس هدفرط ره قرهلوا ربیکلد یلاها ییالوط ند رهعرق نالیکح
 تل ا تا هداتاو نولا هيلع اع یوزاشاب هکنروک زوران

 بجوم ینلاعفنا هدایز لا كنهمامو یدلبا مابیف هناثبثت ضعب كحهدا
 راکتاید ندیلاها هللا هب وست ینا ندنغیدل وا یسهلثسماباب یرب ندرایش نالوا

 تدم و باب امدقم ل ۰ یدروف یعفازاق ییهجو نسح لی نالوا

 قردنلوا لقت همازس ولیتتنوق هرکص ندکدلریدتا تماقا هدنسهدلب او واس

 سا هه وا ارا نیک لس راد اسد هارو
 2 ی رک هم نادر
 عانقا ییاباب و تاقالم هلا باب هعفد جاقریو تمزع ه وبل وف هلیس هن ام وآ

 ۰ یدنلوا اضما ندنفرط هلبا ظنت همانرارف ( ونادروقنوف ) رب ردنا

 هدنسهدلب نوب وآ كردنا كرت ییامور ابا یماکحا هصالخ كنوت ادروقنوقوب

 نالوا صوصخح هنماقمو هنناذو كلی هدنا لوبق رابیلیا هداروا هلا تماقا

 قنارف نویلم یکیا هنسودنک یونسو قغلو هدنسهرادا د كنسودنک كالما

 روما طقفو قلوا هلبسدصت ودنک ىصن ك راسوبقس و قفلت صیصخت

 همز ال تیاجو تنواصم ندنفرط نویلپان هننایرج نسح كند اور
 ٠ ۰ ردنرابع ندنراصوصخ كلدبا افا
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 یدل وآ رله یغج هب ایه یدلاق هدنربح یلارف ابس ور هم ر زوا تام ۱ 0

 هلوزبنارف ندفرط کیدو رونوشود ننارثات كاما رکا نفر

 هنذاختا تللسمرب یسهنروا یسیکیا تیاهن یدیا رونفاص ندنماقتا و ےشخ

 هرزوا قلوا عبات هناموقو كجهدیا روهظ هدوراپا هک هلی وش . یدرب و رارق
 نویلبا نوا یسلتوط فرطین كنساروا هد ولیکح ناسا ا ا

 ۰ یدردنوک صوصخ رومآم هندزز
 لاس كلا رف ایسورب ید ددرتو تربح یغیدلوا راجود كن ود اب رتسوا

 هک یر ندنراتامولمد روهشم لا لرمصع ۰ یدا لکد یعاشا ندنح ورشم

 ولا هلآ نود هتشو كود یسوا ورندرهنس حفر ردگیزب

 هنقافنا هسنارف یهوسنارف یروطاربعا ای تسوا هرکص ندنس هب راحت ماضا و

 4 هسنارفو یداشعا اضرا هکعاادف نسهم رک هدروغواو و هغلوا لخاد

 | ده مم یدشمامر و تسما ۳ هم را ازمتسا كنساصح یالوط ند

 هدهیقتل وب روما كيم هکنوج یدیشلوا رورسم ابلق ندراهعقو لوصوب
 یدرولی یتغیدلوا اطخ یظع قلوا لوق هرکفرب و كیا تمدخ هکلسمرب
 ندهرضاح لاوحا ردنا مدقن هئیشره ییعفانم كننطوو تلود هيلع ءان

 یتلالقتسا كنابنالا یدلبا راکفا صح 4 یرحت یتسهراچ كنا هدافتسا

 كل هروک زوس هنفرط هلا ذاا ساسا نس هصوص2 عفانم كنابزتسواو

 هلستر هرکسع هوف ميسجرب ناه لرهبقیا تاقوا ةعاضا هرزوا

 لوا نطئارش كندطاصم و و  یدلبا ےیصت ییسهداما كن هبموع ةلاصم

 هبهرکآذم هلبا انالا تاموکح هرزوا قمردشالرارق هجابنالا افخ هد مما

 هب هحاصم ځد هن وليا رارب هلا مایق هب هب رح تاکرادت مظعو یدشرک

 یدردزاب همان هعطقر هارد ندنفرط هوسنارف روط ارعا هدنفح یسکا لس

 وللب هدلاح رهاظ ربارب هلغلوا ماتم ند هحورشم تاموقو هسیا نویلیان

 ۰ یدیشم ردسک هن زوک یتالکشم ولرد ره هلبا تک یتی ردک كر هیعا
 كنژوا سنرب رار هلغلوا لعفنم یثان ندنسعا تقرافم ندودرا كناروم

 ندرفن كم شقلا نوحا تیوقنو دادما هلا قیدصت ییفلن ادناموق م وع

 ناک هدنلحاوس یررهن ابلاو ردواو لوتسیوو شمردنوک ودرا رب بکر م
 ۰ ید شرور هرانلک مزال اعیرس نوجا اکا هل رم

 تاراطخا و بلاطم كن 2 روطارپعا ایزتسوا هلیلارق ایسورپ هدهرصو هتشيا
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 هبس ور هدنزو وا تانسدح رفا “یا نوناک یسهداليم ا جوا نوا زوزکس

 یدلیاب هنف رطره كنابالا یک مریدلب هعفد ثداوحو ۰ یدرب ونک هنفرط

 تاوذ شعب ندانالا يار یداوا حرمشنمو نونع هدافلاقوف زنا

 یصلخحم كنابالا یاو رلیدلیا رکشت لرهلک هنناي كفروب لارنج بوشوق
 ینیدلوا رظتنم هنن صا كنلارق ابسورب جد قروب لارنج رلیدالشتلا هدنماقم

 ۰ یدلیا هجوت یروط هعربسدنوف هدلاح

 ری دلکچ هنلحاوس لوتسب و هلبا كرت یغربسنوف رازسنارف هنن رزوا كنو
 رایدلک ر دق هن زو بویهروط جد هدرلاروا ییالوط ندننبقعت كراش دو

 ارکسع نالوا رومأم هنسهظفاحم كنهعلق مانولی ناک هدنلحاس قطلاب رع
 هدینالا یخد یرالوا میلست هرارباکنا هدهرصوب هلیبسح یرللوا نالا
 ۰ یدلوا بجوم یهماع ناصه اهد هب رب و بلاح یی هیموع تبئونم

 ۲ اضوم مافن و یاد یودفرف غرثز دراوش سنو هلا هنن ر لارج

 هیسور غرنز دراو ش ربارب هلکعا تعجر هایواشراو بویمهروط
 ۰ یدالشاب هطالتخا هلا یناطباض

 ا ٠ة اررم لاذ لو نالوا يانار موق دار
 ]ل تاج كنقوقح كلردبا رطاخرد ىلاقحا قلاق. مورح ندنتو
 هوان بوغارب لیکو هنن رب یتژوا سنرپ نامه هرزوا كمن وشود یتسهراح
 ۰ یدلیا تقرافم ندنزو هرزوا كعتک

 كب نوا هدنسبلاوح لوتسب وو كب نوا هدنزو كرازسنارف هداناوب

 یدباراو یررکسع كيزکس یجرکی هدنیلرب و كيبشب یمرکی هدهقسنادو
 .باسحو نظ ود دوحوم ندنرابدنوک و د ودرا كلوب كنويلبا هتشبا

 ۰ یدیشلاق ترابع ندرادقموب مالا سفن یف رکسع كیزویکیا یکیدلیا

 هدعربسنوق هسیا یراتفر هللا نیتسیاود نوراب ندنسارربک ایسورپ هدهرص وب

 ةفاک كتكلم لاوما و دوقنو یتمالحالس كنيلاها هلجابو ین رح كنابنال
 ا اا نالما زا اف دت روا تل ودم تلم :لالقساو تی رخ

 هبانالا نوت یحد راتیعج ندا لکشت ایفخ هدابناملا وریندرلهنس حاقرب وللثم

 رهلاسر هجرلکب ییراکفا توادع هنملع رازسنارفو تیرحو برح

 ۰ ردنا هدکعا نالعاو رشن هلا رلهموظنمو
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 نکیا زر وا تن هل تا را E وص E ل قیسا

 هنع قع ۰ یدلوا تر 0

 كلاس هد احیلیا مور ورد هنس یمرکی بولوا ندنساسؤر یمایتشا ولغاط
 نانلوا بصز یی اعا هزتسلس و نداشاب رادلک قرفل وا یک ءيداو

 2 لا دا مادعا هدن اعس لراح هل هل روم ام و ايعا ییعم جد لعوا قلی

 نالک هعوقو تاعفدلاب ایر تارا ا فس و یلکب رود ہرازولاع وف ره

 ر هن طالصا .كنتپح لوطا | هدانا اوب لام نامرفاب ی ییبم هنت کر ح ءوس

 ۰ لک وا مادعا ندنورط اا اا یسلاو ساوس ناو
 و 3 |

 ۸-ءفد حاقرب هد دضام ةنمزا هنص وصخ یسارحا هارد كنلوک ه رافص

 نوا فشک خدا هدانا و یک یبدمهک هلعف کرا تند

 ۰ ردشسم امهل وا رب دن خم ك نکشل زن ول لر را سدنمم صوصح

 نداعم هل راز و هنر ه اغا یرو قطصم لوا روخا رم هدهدععل | ید لالخ ۱

 ندنریشاب یون لام هاکرد هش رب كناو شلروب هبحوت یتناما نوه

 ٠ ردشلوا لوا روخاربم كب نداملان ز یرپشکی ||

 اب وروا عیاقو

 ندنتکالف اینزهر نویلپا هرزوا یییدنلوا نایهدنسهرص یچیاقو هقاس هنس
 یلوپان نکرولک بودبا تعجر یترهلوا ناشی رپ و مزبنم یسودرا هرکص

 تواک هسراپ اليد یسودنک كردا بصذ اقماق ودرا ییاروم یلارق

 قرف زود قرهلوا لوغشم هلبا هب رکسع تاکرادت نوحا تافام “الت
 ۰ یدبا هدنروصت قمشیچ وشراق هب هبسور هلا ودرا ر بکر ندرفن كي |

 ققتم هيس هيس كنشودرا لوس ندا تدوع ندنرفه هوتسوم هدنوب

 مرزوا ادارا ناپ هدالاب هکوبلاج فسا لخاد یر اع اا
 ہدنکارپ كي جاقرب یناطباضو ارما بولوا لیعمضم الماک یسودرا وم ||

 یرولابسورپ رول هبسورو ۰ یدیارشی تا هنسدلب خسته کک |
 لاشرام ندا سم رح هم رزوا تسلب ندنهدل وا شعا هلاما و تلخ

 شا هژتفرعم قرون لاریح یسودرا ايس ورب یهدنتفافر یسودرا تلان ودقام ۱

 كيب وبشآ كرهنب روک یک شلوا روح هیلست اب وکو كردیا تکرح شا
 كي نالوا فداصم هن رخاوا كنمرحم یسهب رسه دنسزکس یمرکی روکا |



 | تنطلس ٌهمانطرش نانلوا ظنت ليما قافتا دنس هدننرادصكباشاپ رادلع
 ۱ نکو طمع راعضا ندا فرط هده هلغل وا یر ندنرلل وم كندي اع

 تعراسم هنمادعا یک یغیدلوا لصاو هه اقاخ دودح هیلع ءان یدیشم دیا

 | بوباص هباکترا هوب رک اشاپ نیهاشنانلوا بصن یظفاح لیئاربا ۰ یدیشفلق
 یودرا تام یعیدلوا هدکعا فالتاو 0 راد یکهدنس هعلق لیارا

 ندنفیدلوا هدکعا هحاس د هدنلاسرا هلراخذ نالوا دته واش

 ۰ ۰ یدیشل دا مادعا هلترشابم یاب یوق هدهرخالایداج لالخ

 تافو هلدوعوم لجا تکی لیعاعما یزوریس نالوا نابعالانیع هدیلیا مور
 رادلع کک سو یلغوا هدقدلوا دراو هتداعسرد هدانن اوب یربخ یکیدلیا

 هن ر تن رد هرکو یدیشهوا بیش هنغلنایعا كي الس هدن امز اشاب

 ۱ یدانرو ندنلا دیلغتم یاس كني الس لتر وص و یدل وا یی ابعا زوربس

 هلترازو هنر هنسهدمع كب رکب وبا ییهروم یاب شواج ًاقباس هدبجر لالخو

 ۰. یدلرویب هیجوت یعاحصس كي الس
 ۱ اب یا ارگ طاح یدواشآس ناتهورک دیلفس دن
 1 ردشقیک بود انف راد هعدغد لر هدا او د اشا سی ردا

 ندن اربم ربم هدقدلوا توف یلغوا نابساب هدب اخ ےلس رمصع هکهل وش

 اتد یا اشا سد ردا وبشا نالو ترهش ود اشاب رامو نالوا یرادهن رج

  یرافاع ندو هد هر | شاتلسیا قل وا لق هتلابا هقشب قلا را رب بولوا عاق

 هلا شا هدنعل طف اع ندو زسهراح هن رزوا لاق و لق ندا نوک هدنګا

 هدندو ورندنفولوا ۰ یدیشلروب هیجوت ید ترازو هنر هنس هدېع

 نک ندنغیدلوا هدکعشکو ک هداروا هکدننک یک یلغوا نابساب یلس بولاق
 دیس اب رد نادوبق اّشاس یفلظفاحم ندو هلهتلابا یلوبکی قرهنلوا لع هنس

 چد یرلفاصس ندوو یلوبکی هتروص وب و شل دنا هیجوت هناشاب ىلع ظفاح

 . قمامتیچ ندندو یک ینلس اشاب سی ردا هچرکاو شلراتروق ندنلا هبلغتم

 بحت رثا هلهجو یلومأم هددسیا شابا تعجارم هب ولقاحوا هرزوا

 ۱ كنو ,۰ یدبا شاوا روبحج هماحرتسا هلبا روصق یافعتسا ندنکیدم هروک

 حازمان ندنغیدلوا ناماو وفع رېظم هلیطرش تک هندایسرد هن رزوا

 | هدلح مان یمهلکساشاقن هدنراوج رادکسا بولک هتداعسرد هدلاح یقیدلوا

 4 قو

 سس

 دی ته اب ها تجار E سد ی ون ام ی رپ تا یا

 اھ اسد سن انجام ا سو بس
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 ضعب ندیهاشداپ نیب رقمو ۰ یدلروی هبجو یتلادتک نواه

 هدننافو كس دنفا مهاربا هرکو و ۰ یدالشاب ههر ا ول ریک هلا تاود

 ندنویامه یارس هکهلیوش ۰ یدک هنلا كنا نوت نوت یشیا هیفخ "هرباخم
 كندنفا تلاح و رروتک هناکد لاقرب بولا یهنس 7 یهفصرب

 هلي رلنوبامه طخو ۰ شما رروتک هنوامه یارس رولا بولک یلهفصو
 ۰  شمرولب ردتا مظنو خب 6

 ندهنا ودبصانمآر هاظبول وا تارات رو وی هتشنا

 ىدا رونلوا ارجا هرزوا یر كنا شیاره هدلاح تقیقحو رونلو هدنرب

 نکل یدرانوط موتکم یشیاو هدما تیادب یجدوا یک یدنفا میهارباو

 یتکیدنود هلېجو هن كنلود بالود سکره یدقیچ هنادیم شیایراهرکص
 هرکصندنوبقثرا یدلوا ماعو صاخعجرم یدنفا تلاح هلتمجو یدالکا

 یرابرهش ر ر رس ۰ ردیسراک هعدخ راکفا هجان كنابهتآ ارجا نالکهعوقو

 جرد انیع هدنلیذ ؛ادلجوب یسهیفخ تاربا ضعب نالوب عوقو هی نا ىلع
 ۰ ردتحهللوا داراو

 < یتش عیلقو
 یعیدنلوا هخاصم دقع هللا ولهسور هرزوا یتبدنلوا راعشا هدالاب

 هلازا كنهورک هبلغتم یهدراهمشط هرزوا قلوا تاحالصا همدم ىيڪڪ

 ۰ یدیشلروب تم :زع هنر لاصیتساو
 ورند هنس شب نکیا هدهنردا هحدقا اشاب دیشروخ مظعا ردص هيلع ءان

 قوس هبرزوا اغا نما یلیوکصاخ نال را یک رم کلم كلاس هدیلبا مور "

 لالخ بیفعتلاپ هدکدتا رار اب ولغم اغا نیما هب راما یدل هلکشا رکتسع

 ۰ یادنشع وا مادعا رار هلا یباوت هدلوالا عبر

 هطاصلا دعل كناشاب نهار نالوا شعا رارف هن رايد هبسور امدقمو

 دراو هندودح نادغب هلي سلوا شلرو تصخر هنتدوع ندغروبسزنی

 مادعا دهبج وم ناف نامرف نالوا شلروب را ادصا امقجخ هحدقا هلق دل وا

 لوصو هب داعس رد ینوک یجزوتط لوح الا عب ر ىع و طعم هو قرەنلوا 1

 ۰ یدشلو

 قحا تول وا تاذرب لر ندارزو تاهدو لع سافا اشا نهار هبلا راشم ۱

)۱۷( Us <, 



 چ ۱۲۸

 ياتعا نیس هک وردنا یدنفا مهار ۱ هاتیسانمو + یدرردروک کا ییراشبا

 ثعار را قطمم ناطلسو یدل وب رابتعا قروح كو ANE زا

 ید هلا یرابرهش ار رک ےک هرس ص ہرا تولوا ی هبساح شاب هدنس ولح

 یہ بولوا مرح هرسره هت وامه نور لنا هلتهج و ۰ یدرولوا یرشم

 ادو اطا هلا لس ناطلس انرف رق هن وخ یک حاتفلا لمع و رب اب یب مپ دنا

 یدنفا 2 هارا ۰ ید رلشعا زار مرح ید یا هدنسهرک اذم یرما دعا

 راک و هلبا تصصت هناصلاخ هرانا بوبلرا ندنماقتساو قدص هارهاش هسا

REناطاس یت وا دص هلهحو « 9 نایب هل یدردا یس دعم  

 ع ab وش ۰ ردشلوا ییهالس ثعاب و او تلیافطضم

 دق نا دو نام یییدل وا ییدا تلعو تلودر ندسافتسا و

 تنیدحو بودا سما رهش هدلاح رهاظ ینا هلغلوا یعولعم كن راتربضح

 رازاب باوج دن رزوا یار كنا هناض ورعم ناشوا م دعب نالا تاو

e 
 هرا وو ردا مت ییدوه دیه و ) ةا هرس ا ( یدنفا میهاربا

 یکیدتسیا ندننلا لا طقف ۰ ىدا راتوط ول رڪ كب یتیم هیفخ

 لا ا e 0 نوردنا ب دیواح و تادر راذک راک و

 ۰ نالو ۱ یبهحاوح وزاب و ی روس ۰ یدرر دتا ارحا یاص وصخ

 قیرط هفاسم زونه یییدنفا مار یردار كندنفا یدهز رک ذلا فلاش

 هدالاب ۰ یدیشمردتا ماکب ا ةعفد نکیا هدنرپ یراب كسدردت

 ترا به ?af روما ا یغلماتماق كناشاب یدشر هرزوا یعیدنلوا ناس

 تلاح ۰ یدا راکرد یعیدلوا ندداوم نالک هعوقو هلراطخاو قوس

 ۰ ىدا وا ید ندا قوس ه هاهاش فرط یییدنفا

 ا ناح دوم ناطلس نکردک هدادغب یدنفا تلاح هکر د ورم
 یلیا مور هرکص ندکدروت یتشیا دادغب هلاءاشنا مدنفا هدک دنا تاقالم
 هدزگتنطلس مام لرهنک ندنرلقح خد كن هبلغتم یهدنرفرط یلوطاناو

 تفد رظن یرازوسو كناو شلو زوس یکیا رب وللو زکسرولو لالقتسا

 لویعم هدایز ك هدند وع نددادغب ندنغیدلوا ش 3 بلج یهاهاش

 تاکر E r بس وب یک قوح یسرا قرەلوا ی ۳ ر وطنم و
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 هدا و و انو صو ییدنفا دوعسلاوا یلسدق ند رع 2ماشم نس ونک

 هنسودنک هرزوا كمروتکهتداعسرد یا یدنفا هیادبع هلکعا ارطاو هغلابم

 یلاعرما اب هدنصا نعد را یدنفایسوم ندنشدلوا شنا دعو ین ولوم سدق
 دالواو همدخ رفاو ی یدنفا دوعسلاوا بوراو هسدق هلتکرح ندلوساتسا

 هدن زا وچب قل شا عماح عاف هدکد روتک هتداعسرد راز هلا یدافحاو

 ۰ شدیم وا لازا دص وص هناخرب هدنس وسراق یعان وف مالسالا ی

 هننافلعتم و دافحا و دال وا 4 کو هوو لرد ووا یالسالا میش تراشا

 یدنفا دوعسلا وا ۰ یدلروب ناسحا هینس یاباطع ندهناهاش فرط

 قاشم E ES مایا هدلاح یییدل وا ییافرب هدا یکنا نوا زو دب ها

 یارس ندنک و دا هدقعاب قرهلوا دوحب و تا تویمددنآ لایت هن 4 رفس

 یلدع ناج دوخ ناطلس هرکص نوک. یا هلع ءان یدو دک هن وامه

 تراز منع هل ار وص لیدبت امر هنس هدغاق ) راز مداقلا ( یرات رطح
 هلی رمروب تدوع ند نغیدلوا هدقعاب نیفباب یدنفا حش هد هسلا رایدروس ||

 هلع وا 2 یکل هتسح هد هسلا شلر ونک هب واهه یارس یسادر

 یدنفا یبو» یسد هلا هلي سوو ةا ۶ یدل دا هداما A E هن

 دوعسااوا نکل یدلوا ماکب هلباییولوم سدق ینوکی ج زوقط نوا كمرحم

 بونا وا ۵ لعد یدنلبف هدنف سس عماح اف هلا ربذع ج یمهزانج تولوا

 نوا كرفص هام یدالو مو هرزوا یاب رف یدو یدنلوا ل 4 یراصنا

 یلاص یضچوا نوا لرفص هن الاب هحور شعا ینو یاص یهچوا

 ۰ ةعساو هجر هلع هلا هجر ردندناشافنا یافو یوک

 كنابطا قرهلوا حا نهان وری دنف و لبح یدنفا مهاربا روه شم ینا رس

 تافو ینوک میم كنەرخ الایداج هام بوشلوا رثأت رک راک جد یری ادت

 یدنفایهاربا ۰ یدلوا قیما رهث یدنفا هللاریخ رابع بحاص ه رب کا

 هلبیس شاعم قیض قحا بودبا یعس هغمزای بوب وقوا زارپ هدنکلجنک

 حذو ثلث ندیدنقا یدهز لیعاعما نالوا نیطاطفنا مش هدرصع لوا

 هلا باستا هکب دجا دیواح ینا رهش قلارارب ۰ یدیشعا تموادم هنقشم

 مدت و فصتم هلا ۱ حالص ۰ یدل وا مرسم هدنلبعم كيا ۵ بی ام تدم
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 سس شو زوکب ۳ »>> ا

 ۲ ا ا مرکب تولا ینا لیا مور هدیه م وا ولا
 | یلاح مهو لاثم راس لاصفت الا دس ىدا شلوا یرکسعیضاق لیا مور

 392 کا هدکا ماناو ی !امل قاروا بیلمت یک مارک رودص نالوا

 نوبفا تولوا كا درب تیک شوخو اک اش هملا راشم ۰ ا تابح

 ۱ یکلرکسعیضاق لیامور هج زا ردراو یر هاکح بي  هدلو و

 | هدنمسعتر سل نو وایت عاقتسا هدنس هط وا صرع دلا تاب نوک رم دناکته

 ا ولع هابا نار رمز ینا انا یل ندنشیهلوا الثم یوا هتف

aSلاح قغافزما یرلک دنا ریبعت 2 كنس ەز فن کص ,لها  

 | نالوا ولع هلبا رک ایر ییسودنک كجا هاا هدعب بولوا ضراع

 هسا راسعح هد دب ريج لا هل روصت لّسلا ه وهق تواص هدنعات وق

 ۱ دجا 3 اتش ماقمک اق ییکح هلک یرورض لیعص دن رلیضصع) ر ەلک تريح ۱

 ۳ ردف كح ها هوهفرب قدل وا باتا ك فا و بقع رد هلدا سره اشا

 هدد را هداز اتش یکیدلبا سلج عفد هلفا رظ رەد م هدا سش

aترم  E 

 نود یصنوا هرم رعمص هام ید ید فأ این ناود تحاص ندمان یا رعد

 ا تحاص N هد رجب كعلعت طح ۰ ردشطا تاح ناود ےن مت

 . هداز اصقبسا مالسالا جش یدا اغلب و اعف اس یماشناو رعشو یلوط
 . هلفلوا مرسم ۵ كن دم نوا هر ما یخلبص وت کم كن دنفا | دعا دجا

 1 رعدلا ناد یسهباصءر هدو یدیا ف 2ھ ود فا احا یح وتک ھ

 : هرلع هللا هجر ردراو یر رات لزوک و ردل وبعم

 ٥ ea رکصتدقدل وا رهمظم هما زیحا و مارک !لیخ یدنفا و و هلهح و 3

 ۱  یدنفا هللا دبع هداز یرد نالوا یف واجب كندنفا رع ۰ یسشعا تدوع

 ۱ ورانا هتل هنغن دم هل وا فرشلم هلا یدنفا e یک یرافلس ةا

 | هدنبحاصم یانثا نوڪڪ ر یدنفا یسوم یلسدق نده رود "یلاوم نکیا

1 

 .هدکما وصسح یارطا هرزوا كعروتک بولو ی 2 ندمللالها یچدوا

 | وک و



 رو هرف ندنغیدل وا شا قوض تب ولا نهم رولپ رص قرلوا و

 جوا هدنرافرط هب وط و هوارومو ن رد هرزوا كلا تمواقم هراولناغع ید ۱

OT SNکا ۳۹ هایت رک رب  

 هليا یتاک مان یکی اب و یراقیفر مان ج و ولف و یطنویلو اب ودب ینوک

۳ ef ۱ 

 ندو یوق هنوط لرواب رص هدناعاحم لئاوا یدبشعا سرت ودرا لوق

 مظعا ردص هددسا شعا تراسح زارا د3 دلوا لرهبلورلیا ردق هن رونق

 كنسودرا ولناعم ندو ندنرافر ط كم دح هر یسهدو و قالفاو اخا بحرو

 ندقدنلوا عئدو درط هب وریک رلولپ رص ینبم هنکیدل زس وک تعرامس هنت وقت

 هاکع!تافو اح ورح یسهدرک رس برص مانوتیا وهدنس هرصاح نیت وفي هتشپ
 ههو وردنا هدنف رظتقو زاراولناغح ندنراقدلاق زہسشاب رلول» صص یکددنلبعم

 ر وا هنس هظفاح كنم رارېن ند وو هوار وم وللثم یراکدتا طیص کل ردو

 بویمهلوا تمواعم روا بات هنموج كراولناغع قد یرللوف برص نالوا
 قاد سص ھر 3-۳ رایدل وا روح هکمکچ ورک هلا هلک تاعیاض

 یکرو هرق نالوا زن راح قتفص قلطم مآ نکیشلوا راج ود هب هعظع "هرطاخحتر

 مه سیقم هنس هقاس تریغو ترهشو بويعا دوجو تابثا هدفرطرب مش
 ندقدشالوط هدنراراوج دارغلب و الو وط نامز یلیخ بول و هششت رب

 مقاوم ضعب ینلاب یودبا شلوا سرتسد بوشود هنسبباق یشاب ه رکص

 هواروم هدنرب ثالوا ن مشت تیام ۰ یدرویشیلاح هکعا نفد هب هیفخ

 یوک یسنربا یک ینیدل وب هدنکرحو یآررب نوک لوا بودیک هنسودرا
 ردتعم هعفد هدنراقدالشاب هروبع ند رب وک هدنک وا یزوک كلا راولناغع

 یحچوا كموقرم رش ندنغیدلوا سو ام نوتبسب ابلاغ كح روک ینغیدملوا

 ۱ یپهشا ردشکا راز و هنفرط اب رسوا | هدکلر

 ۰ ردشقیک هنیناح اساراسد هور تونل وب هدنف رط اب رسوا تدعرب یکرو هرف

 ۰ ردشلوا رم شاپ ترص شولبم ر وشم ندر ەد رک زمن a رو

 ¥ تایفو ضعب #۴

 هال اءالمع مور ردمص قبسا نو یک ره كن رفص ی رن رس ید شراب وبا

 لر قحالم ندهبلعتل ود لاحر هلا راشم یافوتم یدشعا تافو یدنفا

 زو كي ندنبلص كندنفا قاصما قبسا مور ردص نالوا ود كن دنفا

 هلبا سب ردن سو ر یسهنسرب شع زوب بودا دلوت هدنسهنس شب یللا
 ْ ندفدل وا مک هل ولوم ا هدنن ارس هس یس همس وا كم و

۳ 
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 ۲ ۱ ياو هنس ول ا یعیدلوا هدکع رو هه رزوا دارغلد نا یودرا

 یدیشعاتکرح یرغوط هدارغلب هل راروالد هنسو ځد اشا یلع لهدنراد

 هصحازولو هم راساز عقا و هدننابم یسدتعلق نلد 9 هلا هنسو قعا

 هدنسادناموق تح كن هدرکرس مان شویلم روپشم یریماکسا ریعلشل و

 اشاب ىلع ندنشدلوا هدف وا هظفاحم هما ولی رص ردق كی یجرکی قرهلوا

 روبح هكا رخت یس هعلق نلد روکب هللا طبض یراماکعتسا وب لواب لوا

 یرفانشو بولوا رزور انشا ه رح لوصاو روسح اشاب ىلع ۰ ىدا

 هش رزوا یراماکصسا هح راساز هنجآ ندقچآ هلا میصشلو قیوست

 نامه توقا هالاق هنشود هد هسا رالدر و دهس یلبخرب رافانش و یدنرو

 ندقاج و ند حاق یراولپ رص نالوا د وج ومو ریدر هماکعسا نورد
 یراودنک رلماکعسا مسج یراقدلوا شهاب كراولپ مص وش لیدو

 بوجاق هنشاب زکلاب هلبا لاح ح وک شویلم یدلوا راهرانف لوس كوب نوا

 ندرلولپ رص هدنرااوف ندوو شدن رکو هدلوقوب رک ۰ یدلی هلیتروق

 رفظعو بلاغ هرزوا حورشم هجو اشاب ىلع ۰ یدلوب عوقو تالت قوچ كب

 راول برص ۰ یدشلرب هلا نوبامه یودرا هددارغلب بويل ورايا قرهلوا
 ندنرلکدتا مزج یني رقج هبمهلوا تمواقم روآ بات هب هیناقع رک اسع هسبا

 هلنروص و یدا رشا رارف هنفرط اب رسوا یرنک | قرهلیغاط فرط فرط

 طیض هلهج و وب د راهعلق راس یدیشمک هلا یسهعلق دارغلب تسواقم الب
 ۰ یدلوا روبح هتعواطم ضرع ولپ صو یدنلوا

 هليا نالعا یموع وسفع هدنفح رل ولپ رص اشاب دیش روخ هن رزوا كنو
 عضو هنس هناخ هبج دارغلد و ید الب وط یهر ساو نوط ید رللا

 هردنسو یدتا ترشابم هن راناکتسا هن رپ ولر كن رودنک و یدربدشا

 كنابصق راسو دارفلب ۰ یدردنوکظفهس هنب را هعلق هج زواو ناد روکب و

 ارفظم ید نوپامه یودرا یدالشاب هتدوع یرا رجاهم نالوا مالسا لها
 یتیدل و ماتخ الا هجور كنتحصم نات مص یدلیا تدوع ندناتسب مص

 هل ود یدلو لو صو هداعسرد وک کج وا ا ا یرخ

 ۰ یدلوا تدبونع بج وم

 نوا,زو یاب هيعمل ود هکر بد هنگ رات دات روم روم ناتس رص

 هدنسهرادا ك لناشاب دیسروخ مظعا ردص تاذلاب هدنس هب د رابه دلش جوا

 + قرەلوا $
rag Kaa / 



 E ی نخ شیشه
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 ب ومه هدیا قوس هنفاک 2 درب . رزوا ناتس رص ند.نغدل وا لو

 یدا نش روک و ue ا هب اتسد سص ندن 5 رط قالقا هسلا ول هسور

 ۰ یدیشمام هلوا لباق یسهب رتو بیدأت كراولپ رص ورندنقو لوا هيلع »انب
 هد هما هطاضم هرکښص ندقدنلوا دطاصم دقع هللود هبسور هدشرکب

 یعطنت كنتلابا ناتسب رص اقیفوت ههدام نالوا شازاب راد هراولپ رص

 هب هبف وص ندنفرط یکروب هرق نالوا یرلارنک شاب هکوبلاح بولک مزال

 یسیلاویلیا مورو یدنفا دیشر ییطصم یرظان هیفوص رلثوعبم نالی ردنوک
 یرلقدلوا نک اس تنساناعمر ترص هدنرلکدشروک هلا اشا یلع رادحس
 هن رلثا ندرلاّصف راوح هده راح یاشا بوغا تعانق هباضف یکيا نوا

 قالفا بولوا كب هنب راودنک یکرو هرفو یتقاطا هناتسپ رص كرار نچ
 تویمرک مالسا لها هن رلصاو یتسلوا لعتسم كناتسب رص یک نادغب و

 اا هام شن کو رایدتا اعدا ییسلاق هدي رللا ودنک كل را هعلق به

 ى ا ھا ےس ور "1 هدق دتل وا ناب هر هدنک دا داوم نانلوا من اف و

 هر وص قش ندن و زارا قلوا تموکخرب 4 او ولشاب ریل نط و رمش

 هن رزوا كنو رایدرب و یعطق باو ج وید ردلکد لباق تص هب وست
 یسیچلنا هیسور ىدالشاب ادهن رزوا رص جد هنلعبلود

 یرلفدع اط ی س هحاصعم ش ركب كرلولي د رص هدک دن | ل لاوس یجب ,سکناکر ادت وب

 یکج هلک مزال یرللاحدا تا تحن اربج هلتهج یرلکدعا لوبق ییعرو

 ط ورش هلعتل ود توشعلاق یتا ی لولب رص ےس رز وا ی هدافا

 م هزاب هع ر وبس رد کی هله ردیلع | انتعا و 5 هنس هظفاحص لپ اک

 ود مهر و تروصر قفاوم هر هحاصم طورش مدیا نهصن هر واب رص

 یتحهلاق هدهمش وروس كشبا هدا هز وص و یدلیا یعس هتم رشا

 هباشاب دیشروخ مظعا ردص یسدم را زول رض ناو شالا |
 دا شاروب هلاوح

 ناتس رص ردا تکرح ندنفرطشدن هلبا یودرا اشا دشروخ

 یراهقنلب و هعلق قوجرب قرهلوا رفظم لوا كنج ردو ید رو هن رزوا
 هرکی هفرف رب هدانا یکیدلبا ص الا عزت ندندب هب رص تاصع

 نالک هنکوا ید یلعوا كنيضیف هرق رومشم ندا مو ندنفرط ندو هلا

 هدعب ۰ یدشلر هلا نوامش یودرا هدنراوج هردنعس كره هنکح ,داصع



 جد یرباشع ناربا بوبالباب هدن اربا یراشع روز رمشوراشتیا در یتسامدا
 ماعحنا كن اربا یراشاب ناباب ندنرقدلوا هدتمالشف هدنسیضارا روز رهش

 بجوم هد نیتلود یطالتخا لراترمشعو هسیا رزاغلوا بصذ هاب رایآر

 رازوسقحهبعوا هبهیلود دعاوق لصاحا راشعد رولوا داسفو فالتخا

 یکیدلیادهعت ییساطعا یونس هنلود ناربا كن اشا نجرلادبع طقف راشلت وس

 شرر اا وم هنسل وا رظن فرص ندنذخا كن اموت كب نوا

 هن راریتس هیلعتلود دنس یراقدلوا شمل ا نداشاب نجرادبع هدنابلواو

 هتداعسرد یدنفا باهولادبع هن رزوا كنو ۰ ردزاټسر و رارق هنعلست

 "یدنفا ندلالالح هن رزوا فرلکت نانلوا ندبهاش فرط تودنا تد وع

 لصاح هصتن ر ندت رومأم هددسیا شلاق هدفرط لوا اهد تقو زار
 م و رم را ن زسکعا ارحا یعادو عسر ندنکیدنا نعت یعحهسمهلوا

 د ندنا بولک هفرطلوا هلیسهن ام كمروک ییاشاب دجا یرکسعرس
 تدور بجوم هدنس نتلود تیفیکو . ردشلنا تدوع هتداصسرد
 ۱ هوا هیات لود نازا دلا یهشلوا لالا یال

 هلی رط مورضرا یدوا هتداعسرد هلترافس ییاضراز ربم
 ۰ ردنا تد روا یافا هل رهلک هتداعسرد

 | هدقدلوا لصاو هدادفب یربخ ی افو كن اشاب نجرلادبع هيلا یموم هدانن او
 ابقاسعتم نکیا روصتم یصن كن رب ندنرلاشاب نایاب یهددادب هنن رب

 كناشاب نج رلادبع یسالع و تادا ماشمو یرلاغاو هدازکب مربع كن اتسدرک
 هاکمک سم ضحو شرع راد هن رلفدلوا شظا تیعب هکب دوج یلغوا وب

 رب رحو یوک و ناباب ځد اشا دیعس هلغلوا نکتسم ید ندتفرط ولناربا

 ۰ ردشلنا لاسرا ینتعلخو هلاحا هکب دوم هلناونع قلاشاب یی

 رادفرط هب ولنارا تدم یییخ كردیک هنب زا كښ ردب یداسشاب دوم
 عوقو هدنسهرا ازربم سابع هللا ول هیسور هدانلا لوا هن ۰ ردشلاق قرهلوا

 ۰ ردشفلا رخ ندهرکص ییدلوا ناشب رب كنسودرا نارباهدهب راح نالوب

 ( ناتسپ رص لاوحا )
 ندنس هعلف لوفوص هب رص تاصع هرزوا یتیدنلوا ناب هدعسات دلج

 هلا یرفس هیسور هیلعتللود و بودا طیض یراسضعقو هعلق هلا ادعام

 ٭ لوغشم
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 كن رد ته یرابلاو دادغب یدنا هدنشاب یکیا نوا هدنت “او رد ا

 یدوا یدیاراردبا تیاعر هداعلاقوف هنسودنک هلړږبسح قلوا یر
 ی یوو شود فن مداد كالا و قرهلوا دونشوخ ندنلاح

 لیم هدایز كن هدنفح ودنک كنیلاهاو رکسع طف یدزتسیا قلا هئشاب

 ءو تلا ید وا بودا بزا یا اا ادع ند ا
 دوقذنلوب هدجراځوا هکوبلاح یدیشعشواص هنحما یفتم هلفوخ ندندصقف

 ناح هظفاحخ یدوا بوراو هن رزوا ند نغیدمهلوا| نیما اشا هللادیع

 یکلیلا و دادغب هدفدنل وا ما دعا ساب هللا دبع الا هح ورب لغت و هدنسهمعاد

 لئا وا هتد در هدر لاروا یرفص هام هلکعا | هجوت هنسودنک هلمتعیط

 لصاو واد یوک یصسب نوا در رو نم هام هلا تکرح هدل والا عب ر

 هلابا روما هرادا هلمحو قلماتماق یرهلوا لحاد هرهش هلا یالا مظعو

 كن رد هدک دا راعشاو انا یتیفیک هتداعسرد هلا رطح و ضرعو رادتا

 هنس هدسع هلترازو هنر نامه بم هن اشو ردق نالوا مولعم هدنلود دز

 ۰ یدلروپ هیجوت یرتلابا روز رهشو هرصب و دادغب
 شا ل )ادع لهجو شدوا ناب دنس رم یدافو

 تارافو بهم یتسالاوح دادغب هلیقوس ودرا يلود نارا هن رزوا یسهعفو

 یدنفا ندلالالح نوا یدادرتسا كنه وم لاوما ندنفیدل وا شعردتا

 هاسشرط دادغب مدنمهلس رکس یرکب وسا یدشلرد کره را راس

 یفیدلوالماح هدنزکس نوا كنسهرخالایداج- هموقم هس بوراو هن ارا

 ههاش یلعصف هدهرص ییدتا غیلبت ین رومام هلبا ملست یتوبامه همان

 هیتر ندنت الاکم نالوا مقاو هلیسالک و ناریاو شلتوس رایدرقال هجرغآ
 دن اب یدنفا باه ولاذرع یرینس هیلعل ود نانلو هدر رت توسهلوا لصاح ۲

 هداروا ۰ یدبا شا تع رع هر رت هوا ناب ندیهاش فرط ی
 نانل وادقع هلب رارومأم نارباهدلاح یتیدلوا رضاح ید یدنفا باهولادبع ||

 هدقونل زا نارد ن یدادوسا كنروکذم تاب وبم دک د

 یسایشاو لاوما قوچ كد كن راوز ناربا هد رع قارع ندنفرط راولناربا ۱ ۱

 رولیپ هنلوا .دادرتسا هدکلرپ تاب وم یکیا و ندنکودیا شل وا بصغ
 هن راشاروز رپشو هن رلاشاب نایاب ندنف رط ولنارا ۰ ردشلر و یاوج ۱ ۱

 كن راریفس هیلعتلود هاربا ن رومام ید هد یا وا لخادم |

۱۳ ۳ 



۱ # 
  هدنم# ا رادهتزخ توشوواص هلفوخ ندقهراو هسلح هدلاخوش
 نکلا هرزوا كا زارف هفرط رب نداروا كرهشلرب هبا باید فشاک فسوب
 ید باید تشاک فسو هد یدنلوا لتق هل ما کن اردک و یدلت وط

 قرع تولی ردت اهل و یدلردنوک هقالو ېد نصب ۰ یدنلف مادعا

 ۰ یدلریدتا

 نده > ورشم تاصوصخ یسهمیه عیاقو دازاعحو صم هنسو هتشيا

 هت اعوفو نالک هروهظ هدنرافرط راس كنه سورج تالام مهاک ردنرابع
 ) ناراو قارع عیاقو ۱

E:دعس هدازاشاب ناملس هرزوا یییدنلوا ناب هدنسهرص یباقو هبضام  

 هب دهش اشاب هللادبع یسیلاو دادنب هلبسقک بوشوواص عا فنن ثاکب
 قفتنم هدکدنا برقت هن زاید قفتنم هلا تکرح هن رزوا قفتنم لرهشود

 ځد كن دیعس هلیاهداب و یراوس ردق كيب یعرکب ید مانلادوج یس

 تعاس يکبا ر كخوشلاقوس ردنا باتش ه هللاقم هدلاح یتیدلوا رارب

aS 13ی ما ام  ea TREاشا و همانماح رسا هاشاب هللادبعو یدروق ینسودرا هدنسورپ تن  
 یهرکی وبشا هلکعا مابق هتمواقم یدواوهلکع رو هنن رزوا بويعا اغصا
 یرکسع قفتن هدنعوفو نیفص لیاقت هدنلس هرغ كن رفص یسهنسزکس

 | ك دیعس قرهلوا ناشی رب بویمهنایظ هنشنا كنفتو بوط لرانمهلوک

 ا رانم هلوک نکیشلاق نکلاب هدلحم هفاسم كراجرب هليا ولتا زوتوا یجرکی

 || هليا كن دیعس هيلا یعوم یلغوا هدننع افا ینکمنو نان قحكناشاب نایلس

 یرکیدکی و لیمه هنفرط كیدیعس نامه ندنرفدلوا شٌمناهریاخم ولریکه حعدقم
 9 جد راشع یهدننی اشاب دن رزوا كلو * ریدراو هاب را تشاسم

 | ردق زویکیا اہک رهاط یمادضتک و اشاب هیلادبع رایدلوب وق باخت ییودرا
 ]| قفتنم ندهقرا هدهسیا رایدتا رارفو تعجر ورک قرولاق زکلاب هلبا عانا

 ۷ 1 مالادوجو ربدروتک هخوبشلا قوس هليا ذخا یرانا بوشش یسولتا

 ۲ هللادبع كحدبا تافو هرکص نوک ییا رب یلغوا نالوا رادجز هد هکر عم
 ) ۱ ۰ رایدروتک هکبدیعس ید رشاب هليا مادعا ید! ؛ییایمک رهاط هلا اشاب

 0 ١ ای رقت ینس بولوا ندنربهلوک كناشاب ناهلس م وح هيلا راشم ر زو
 | کا یتدم یکلبلاو رار هلا یغنلمافسماق ۰ شا وا دسر ةا

 ۱ رف هر



  hhهو ۲۳۷

 6۸ت ۳
 نسح كناشاب ىلع دمت ىدا هلوکر شغل وا ادها هناشاب ىلع دمت ندنفرط ||
 الب هجورب یدلوا یساغا حاتم تیابنو یدلو رابتعا بونازاق یتهجوت

 ندتل ود فرط هدکدروتک 4 داعس رد یه رش حاتف» كنهرونم وندم

 یدلر و یناربمرم بترو یدلروب تافتلاو مارحا قوج كب هنسودنک
 هند هدنندوع هرم یدلک رورغ و رک لیخ هد وا هلتهج و

 یتفارطا رانمهلوک نالوا یسنج مه صوصنا ىلع یدلافوج نکا نالک

 هرصم ملقا هددنهعلا تيرو ید شالق مان یک ندنه ورک یطحاف یدلا

 یتسودنک ود نیسیلغا حورخ یدلوا مامت كنقو قتراو نیستجهلوا كلام
 کا ید باد فشاک فسو ندنسایاش كرانم لوک یدلواردا لاسغا

 تغب هلبا عابنا اک | قلخ قوچرب ندهراس فونصو ندراهلوک و یدناچ
 هد ه شوک هلغلوا عياش فیجارا ماطر ولو شمراتجهراتبج لالتخارب

 فیطل ۰ یدنرابق قالوق ندفرطره داسف بابرا نالوا تخم هدقاح و
 هکوبلاح بوشود هنسادوس كا ایحا |تغاحوا نمهلوک جد اشا

 تاضصخ یثا ندنسلوا شا تعسو تکا الی هجور تنسوزاو
 یمادعک كناشاب ىلع دم ندنفیدلوا رجا تنافک .هنسهرادا یاو
 فیلکتییعص كنتانعم بوراو هشناب كن دم یلغوا زال نالوا یاقماقو

 تروتک ما زاب هزعذنفا اشاب ملکد یحاص لام نب كب ادتک هدکدتنا

 بویلوا عناق هباوجوب اشاب فیطا یدرو باوج ويد موا عنام نب
 كنابشاب لد دح دهک لوا نامهو یدلاق نذسلح هلا قلقوغوص

 شمردنوک ربخ وید لهنیچ هنیلعت یغراق زانوساک نیراپ هنبرل لوڪ

 هنامرج ود رلنوسلا رار جد یتیرلیث نالوا فیفخ یلقنو ییرحالسو
 حاسبصلا ىلع كر هوك كب ادخنك ۰ شردشا راطخا یقرلوا
 اشاب فیطل لاوسلایدل ندنراودنک بو وط یني راقدلوا هدف مضاح

 ینوک میل نوک و هدنراکدلب وس نب راقدنلوا توعد رزیلعت یعراق ندنفرط 1

 هبا اشا رهاطو اشاپ نسح نامه ريارب لبا منم ندکتیک یرلنا وید ردلکد | ۲
 مهار یساغا و قو ییاغا دجا راد زخ نالوا فورعم ود هت رابات و ۳ ِ

 توعد ییاشاب لیعاصا هداز اشا ىلع دو یلغوا سودو یافا 6
 یدت اشوف هلرکسع غان وف كن اشابفیطلو یدنا سلحم دقع هلبا راضحاو | ر

 هسا اشاب فیطل ۰ یدردنوکح رخ هنسودنک نوعا یسک هسلحمو | ]



 ا ياو
 0 را ا ا ااا فیرش قیاضم ناف ونشا
 قرەلوا ندەياھو یاما ریهاشم تورک هابهذم یاهو هدلاح یعیدل وا

 فااط یسودنکو ا راسخ و ررمص فوج ك هتعاج و ار لها

 ۳# تست
۳ ۰ 

 یتسودرا اشا نوسوت هدهد دج هنس نک هدلاح یعیدلوا یرما كنسبلاوح

 هدقدنلوا تفرکو ذخا هرک وب هيلع ءان ۰ یدیاوآ یغوبسماب كنابرع نازو

 قفلوا مازعا هرمصم نامه و شمروا هربحز ینا لاحرد یراترضح فیرش

 ۰ یدبا شمردنوک هبهدج هرزوا

 قوس هزاج یاشا یلع دم هرزوا كعا لاصبتساو هلازا الماک یرلیاهو

 لالخیدنفا بی یسادنتک رد یصم ندیهاشداب فرط نوجما كیرحو |
 شابا "ره اددح اشاب ىلع دمع ۰ یدا شلروم مانعا هرصم هدبحر

 ي ا هیت هرزوا بک هزاج بناح ار ینیرکسع یراوس ینیدلوا
 ۰ یدک هبهدج هلیشترط شیوس هدندرد نوا كلاوش د یسودنکو

 هندورو كنا هرزوا كمرونک هلوساتسا یییراصم ناعع یدنفا بیګ

 هدنرورهزور دنج یدلک هرصم ینیاضم هرکص نوکر یدلاق هد رام اف

 ِ ینب و جد كنا یک لااا راس یدروتک هلوبناتسا بولا یا یدنفا بج

 1 هلا اشا ا ل هوم ار < الاب هجور اشاب یلع دمخ ردشلروا

 لالخ یتیم هداشا لوا ۰ یدبا راشاک هاروا ید یدنفا بلاغ فرش

 زا هلا اشاب نوسوتو یدنفا بلاغ بولک یراذوعیم كندباهو دوعس هدهدعتلایذ
 هاب كن ردب هرکصندکد ردیک تعلخ هرلنا اشا نوسوت ۰ ریدشروک

 كيزو دوعس ریما ۰ یدتا قاطنتسا یرلنا اشا ىلع دم ۰ یدرونک

 ۰ رایدد رسا هحاصمو رایا بلط ییقیاضم ناک هرزوا كمرو لابر

 دهاک هننص هطاصم یدلردنوک ه هبلعرد ینیاضم اشاب ىلع دمع ابا وج اکو
 نالو عوقو ردق ةىدعش ىلوصح كنو طقف "بیا عانسا ندحصرر
 نانلوا بصغو ذخا ندهرهطم هرحو هنسفل وا نیعضل لزم هب رح فراصم

 تاقالم هلمز هدولک دوعس هدعبو هنسهداماو در كنارخدمو تارهوحم

 ( رهرزوا قمراو کا دهسیا زک هدودنا ایا ندنوو ردطونم هنسعا

 ۰ یدربوچوربک یرلثوعبمو یدردسک یزوس ويد
 یسهبرغ ٌهعفو اشا فبطل هدرصم نوک یجنزوتطنوا كنهعایذ

 كب فراب هداز اشا دیج لیلخ اشاب فیطل 2 ۰ ای

 ک ندقرط



 فاصوا كن رترضح ی ا ناخ دو ناطلس هدزاهبطخ یتوکهمج یا
Seaman 

 ندنفرط یردب كناشاب لیعاعا یدنلق هوالع فیرش ظفل یزاغ هنم و هلیلج
 هکر ( ۳ )هدر ن یقروص كندعاف یفیدلوا شهروتک هتداعمسرد

 ۰۰ رووا اوا
 ندب رابرهش لا باص جد یسهصک رازاب یصکیا نوا كن هرخالا یداج
 یدل دا یکلنش توط هتفد رب ویدلروم هع ناغع ناطلس یدعوطهدازمشرب

 هکمربماو هباشاب یلع دم هلا اغا یثاب جهومق ندهن اهاش فرط هدا اوب

 كناشاب ىلع دمو رلتعلخو راریخ رهوحو ناتنق جاق هباشاب نوسوط ها
 شاردنوک راغوئو تعلخ تالذک هکبمهارا رادزفد یلغوا كوب

 لاو راصع یوک صبا نوا كنم رخال اید اج یفاب یبویف
 نوکلواو شعا ملست ی هینس تا رشتقرهلوا لخادهرهش هلبا یالا لو و

 زور دنچ بویک یتتعلخ هدنروضح كن رد نوچا یتلابا دیعص كب میهاربا
 ۰ ىدا شیک هدیعص بناح نک

 ناطلس هنیما بوغوط رق رب ندب رایرهش بلص ینوک یججچ وا كن ابعش هام
 یکلنش بوط نوک وا هدتداعسرد ید نوا كناو شاروب هیعش

 ۱ ۰ ردشل دا

 یغیدلوا هدکشتا افصو قوذ هدنراهریسم یا زاغوبالاب هجورب اشاپ لیعاعما
 سە رک ثلکب فرام هداز اشا دیج لیلخ یسالم صم اقشاس هدهرص

 ندنغیدلوا یلاع مارتلمو بولطم اجا كنلوئسم ره هکوبلاح بویتسیا
 رخاوا اشاب لیعاعما هدعب ۰ یدلدبا ارجا یراجاودزا ما هيتس "هدارااب

 یدلوا مژام هرصم تناح بولا نسوا هد اش
 هدنسلاب یهدنرزوا یسیدنفا ی وک دوانرا ن زاب ردق هراتفو نیش هتشیا

 رج هلبا ماشنحاو زع لاک هدنغانوف یهدنراوج یشرش عماح اف نیشیقو
 ۰ ردو یدنفا ماح نالوا فورعم ود م ا یلرصمو نروس

 عج نابع یلیخر هنشاب هرکصندک دا رارف ندشاط نیاضم ناعالاب هجورپ
 ترعو لر یراترضح یدنفا بلاغ فیرش هدک دلک هن رزوا فئاط ردا

 یرکسع یک یمیدلروا یتا كنشاضم هن راحل ا یدل بوقرج هب هلاقم هاب رکسع

 نایرع هدول اوا دانا یر هيرو هلا هارکبع ید یمودنک بولا
 سو هما هنن ات ضح بلاغ فدرش هللا ذخا ندنفرط هعیطم



۹ ۲ Eas 2 I PONE CM OD a ra, Lg Hf AN: 1 e 9 ا“ 23 6 ب AERA AN ۱۳۵ ROA YE STO ا 9۳ 8 ی ات 0 0 ی e ی N. ر E E ۱ 
3 ۷ 7 1 ` 1 $ ۳ ۱ ۱ 1 ۷ 

 | كشاطهدنحوا نوا هدعب و نوک شب قحلوا لصاو هرصم هدنسید لرفص

 ۰ یدیغایق ارجا یکلنش توطدرصم نوک جوا هدک دلک ی رخ .یڪف

 ااا تیر ودزا ر هرزوا تل .هزاخ ینا اما لع دح ہذا او

 رکاسع اب وروا رار هلکمردتا یعلعت یغراق هدنلوصا ولنامثع هنن رکسع

 ۰ یدرربدت | ملعت ید ینلوصا یس راحت فص هدنزرط یسەل

 همان ریشدت نالی زاب ندنفرطاشاب ىلع دم راد هنغیدنلوا طبض كن همرکم کم

 ۰ یدلو لوصو هتداعسرد ینوک یسترا هعج یجچوا كاوالاعی ر

 هدنداعسرد ۰ یدلوا د وېش یارا دېم هدازمش ماندیتحادبع ناطلس نوک ل واو

 نیمرح هارهاش نوک لوا نامهو ۰ یدلدیا نامرف یکلنش بوط هتفه ر

 ۰ یدلرویب نیبعت ینیما ان نوجما یریمت كرلهکرب یهدنرزوا
 هدراتح تقو نانلوا نییعت ندنفرط یدنفا قار نیمههلآسر نوکلوا هن

 ۰ یدلتا لم هنسهلشق رايج هبج هدنراوج رک هبفوصابا

 هش رزوا کوا هیفصت و صیلخح ندحراوخ كن همرکم تم الا هحورب

 | هاشا ىلع دج یرد ندنفرط اشاب نوسوت یتداعس حاتفم ل ږہطعم و ےک

 نیش سشلا نیمرطا مداخ یتداعس حاتفم خدوا ینبم هنکو دا شلردنوک

 لیعاعما یلغوا رکید هرزوا كا ملست 4 یهانبتفالخ ترضح تاذ نالوا

 یون کج وا نوا كالوالاعب ر ینعی مدقم نوک یکيا ندنتلصاومو تدوع

هدنسه رخ یوالایداج هلا تک رج ندرصم كن لیعاعما
 لوصو هن داعسرد 

 ۲ یرفتوا لا شما هد راصتا توا وا ید تواعس خاش هدقدلوپ |
 كنساغا هداعسلاراد هلبا لاو یالا نانلوا بدتر هرزوا یغیدنلوا ناب هدالاب

 دود شو ۰ یدلرونک هډ وام یارس هدلاح یعیدلوا مدنع رکت شوغا

 ید یرفندنح ندن ایاهو ناصح  یدلدا ماست هب یهاشداب ترضح

 لا هرکص ندفدترا کویت رار با یالاهدلاح یراقدلوا دن راز
 تعلخ هدن وامه روضح هکب لیعاعءاو ۰ یدلروا یرلنوب هدنکوا یکشوک

 یناریم ريم هنر یدارب و تارهوحم قوجك یدلقاط كنلج یدلریدیک

 زاغو هنسودنک ندنفرط تلود یامطع هبنس هدارااب و ۰ یدلروب ناسحا

 یمرکی كنالوالایداجو ۰ یدنلوا بیئرت رلتفایض هدنرهریسم كنا

 چ یمتا ۶

 ی SE N حک رم دا مي ا ا ا کا رک ا
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 ندنرایدنفس زو و راق فارطا لرارغچ نالبجا هدرهداح قر هل وا نیەت سه
 ۰ یدنود هن راست رم هعلق

 نالوبعوقو یتوک هبنشرامج یحشدب نوا كمارطامرح هکرد هداز یناش
 زکه هدیدج ج رب لخز بک وک هدنسهحئاز ولد ج رب سم لپ وح
 ید هلخز "هنراتم درا طعو فداصم هلګ بب رق هحرد ج وا هام" دیو

 تالخز هلا و طقاس دوعس نداع” دنو تولوا تراشتم ردق هحرد

 ینوک تبس یج رکی رو نم هام هلل وا فدارتمو طلتخت الاح هسیا یراعاعش

 تژک هراسخو فر و تدش هتدور هک دننک بویالشاب هغعاب راق اساب

 یحصتلا یجرکی كموقع هام لردیک هلبالاحو  یدالشاب کک تب الصو

 یروبع و رورم ه رعو ریکراب و لامالام هلا رازو قاوسا لوبن اتسا ینوک
 یلاع نامرفاب یرازو راهداح نالوا هماعرع هلعمراو هنن راهجرد لاح ما

 یراراسیو نیم كلرللوب یراهعلق زوب ریبک بولی ریق هلبا نییعت یسهل۶ ىجا
 یراریکراپ رابکو لاحرو یراریکراب لاجو یسمآ هللا دانسا هن راراوید

 هل رطوب هعئدلوا هرلندبا روبعو رورم قرهلیجا رالوب ردق كاج هک
 كن ر هام وک هرزوا لجو چد ماا راو یدناوا

 نالوبعوقو ینوک یتا رازاب یحنزوقطیمرکب كمرح هدنرشاعدتو تالذک

 دتشم هد هبل عرب تدور هللا طوستس تژنک هرکص ندیزج فوسک
 هب هج رد یتلا شب هنفرط تدورب ندام دامكا هطقن در ورح ناربم دکیدل وا

 دم راوص جد هدرا هطوا ضعب نالوا قاحواو لقنم هيلع ءان یدک ردق ۔

 دوج ردنټ هلند هل اسر "هن اضاودو لع هبج كنهناخ دعاک اخ بولوا

 طوب یم رلقباق هدیلاوح لوا و دودسیرالویوکصاحو بويا ارت هلیدوکرو
 دیک لواو یداقم ردق هنسههک هعجیصجوا رفصام هدقاس و و قرهلاق
 یهتذآ ۰ یدلوا یداب هنلیم هلادتعا هلبا جم ردن ن زادعب یداشک كناوه

 مل هلک هددص هن زب

 هک م ریماو تعواطم نابرعماشم یهدنسلاوح هرونم ٌهنددم هباشاب نوسوت

 ندنکیدتا تنواعم هلمحوره هسا یراترضح یدنفا بلاغ فد رش همرکم

 ین همرکم هم هلا هدج لردبا تکرح هب ورلبا ندهرونم هدم اشاپ نوسوت

 فئاط ندنفرط رایاهو هدکد رو هنن رزوا فتاط هرکصتدکدتا طبض یچد

 ید فئاط هدنسبتلا نوا كمرح هلکعا رارف قیاضم ناغع نالوا یرما



 کم ۱۱

 : ۱ نیعلو بصذ یسلاو بلح اشا ن دلالالح هداز رابح هش رب قرهنلوا

 ۰ یدلروم
 ود اشا ااو ندا تدوع هلا صلا دور بولو هدنراد كسور هلتراسا

 ساوبس هده رک لئاوا جد هنس دم ساب مهارا ناولې نالوا فورعم

 یح وط رادقم رب هلب راپ وط تعرس جاقرب هنتیععو یدلروب هیجوت یتلایا
 تیدات كن اتتشا ناشکسم نانلو هدنرانب و ن كانیلوط ات او یدلرپ و
 را تبافا دک رادکسا تدم رز یعدوا < یدلدا نوما هسهمرتو
 ۰ یدل وا مزاع هس اح قیر ماش 0 رکص ندک دا ظن یسەراد

 یهرکی و روېشم ندنراول هباب کب راکب یلیا مورو ندن ارم رم هدانا وب هنب

 یلهردسق نالوا روکذم یتراسجو ترج رانا هدنلیذ یعیاقو یسهنس یتلا

 ۰. هب اتسع عیاق و ۸ هلک یدلدبا رو رەھ هلا ییاهس مروج ید اشا دمع

 نايضم ربماو هم دم فر سد حاتفم انا فیط) یماغا حاتفم كن اشا ىلع لر

 هعج یسادرف ۰ یدل و لوصو هتداعسرد ینوک یصتلا یمرکب كمرحم هلا

 مارک رودصو رلاشاب نادوقو ماقمعاقو یدنفا مالسالا حس هکدل وش

 بوبا وا ییا را یالا هلابو ولقاحواو تلود لاحرو ماظع "یلاومو

 حاتفم هلا مالسو تالص و دک سەب ۷ یرابلا هنعیصر یراصذا

 حاتم هدنسهقرأ كالاو ۰ یدلزود یالا نداروا تودا لابعتسا ق رش

 هن وامه یارس هدلاح یعیدلوا هدنم رکت شوغا كنساغا هداعسلاراد فی رش

 هسک هسک و رلمټسو راکتلح و راتعلخ هنس همدخ هللا اغا فیطل و یدلدا

 طنز هب اغا فیطل هع * یدلروا ید و ید كن اضم ربما یدلرب و رانوتلا

 ۹ یلروب هداما هرصم هل اسحا یسهبر قلناربم

 اتش تدش طقف بولوا رانا مرک امرک رانانلو هدنالا ر یلفرش هلب وب

 ۰ یدا راشموش وا هداعلاقوُد رانلوا ا نداق رفا نانلو هد

 مایا هلغل وا فدا صم هنح وا عیار كسور لوا نوناک مرح هٌ هکنوح

 ك هک ننس کب تام و یدلواولتدش ك اتش هنسو و یدنا نیعب را

 یجمل تح یدلوا زملک ندرالو یدک وط رازو هدراقاقز یدغاب راق قوچ

 < یە ۷
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 هندم یوک یحر 3 ا داش بزا هلو ا لصاو هربصم

 نالوا ريما ندتفرط راساهو هدهشدمو نل رش حاتفم كنس ههل هرونم

 ىلع دم هرکص ندکدلدبا نییآ رهش نوک ج وا هدرصم هک د نایضم

 ۰ یدلردنوک هنداعسرد هلبا اغا فیطل یماغا حاتف» ندنفرط اشاب

 ۱۲۳۸ دن شقو
 هلی هبلغ هراساهو كناشاب نوسوت یرکسعرس زاج ح ورشم لاونعرب

 هدنلئا وا یسهنس زکس یرکی زویکیا و یربخ ىح كنهرونم ٌهنیدم

 بتاص هرزوا قلوا ی كال چ و قعلوا لصاو هتداعسرد

 ۰ یدلر و رها هناود قوجرب نشاععا هلع

 نانلو یسالمرصم هداناو بولوا یدیفح یدنفا هللارخ ابطارس قیسا

 ح رفم نوحو هلیتبسانم قلیشاب ےکح هدقیسا رود یدنفا تج# ینطصم
 هنلاحر نوامش نوردنا هلببیس جا ما نسح نالوا راکرد هد نجا نه

 هلیس هی الع یک كنهرونم هندم هرک و ندنکو دا شمردوس یتسودنک

 ةن دم هدرفص لالخ جد کا یک یکیدلرب و رها هئاود قوجرب الا هج ورا

 ۰ ,یدلروپ ناسحا یسهباب یتیولوم هرونم
 شعب كندنفا راہ لع هحاوخ لصالا یناربا ندمارک نسرد# هداتناو هب
 فبلأت یواح یهبحاسو هسدنه ثحابمو هناسحو هب رج ردا لئابس

 هلفغل وا دقت هنوبامه روضح ندیمالسالا میش فرط هلاسر ینیدلوا شا
 تشیعم هدعاعلاتسح ردقهنش ولومو یدلروب حیف زت هب هسماح یس هس ردم

 قلجرخ هدشوض كب و قله را هج ولامن رب هنسودنک هرزوا قغل وا رابتعا

 یدنفا راه هراحب هدنګا یسهنس بویمع قوح یسرا نکل ۰ یدلر و

 هيلع هللا هجر یدلوتروف ندشیعت "هلئاف نوت نوت قرهلوا توف
 شادان ههنردا هدعب و حارخا ندیلاوم كلس هلناونع قلاشاب امدقم

 هدهرص وب ید هنسد دهع اشا هالارون دّع هداز اشا دج ل نالوا

 ۰ یدلزتسوک تیلست تروص هیجوتلاب یغاجس یسمرف هلبا قاناریم ریم
 شل تافو هلدوعوم لجا لولح اشاب هلادبع یظفاسحم صراف هجدقا

 لالخ هباشاب دوم ترس نالوا تم هرازولا ع وفم هدیلوسلک ندنعیدلوا

 هدانناوب دن و ۰ یدلدا ناسحا یتلظفاحش صراف هلرازو ءاسآ هدمرحم

 لزع اشاب بغار هلغلوا ثداح هنتف هرزوا لاها ةن رد تدام هدیلح

)۱۰( 



 و ۱۱۳ #

 ۲ كلاش نامش 0 ناتمطا هباشاب : عدم تن . رزوا كنو

 0 یدردروف ودرا هدرصتلا باب ح راخ ردا زا رعس ن نوک هعج

 . ۰ یدراشح ههاکودرا یه E یااوط نوک یعدرد و

 دجا زال لاحرد یک یراکدتیک ندرصم بوقیچ راهدرکر س الاب هجورپ و

 ا و درر ا اا تورا هماتاوج هام
 ۱ تساضر لا ااا هل ر یدیا تراض ندتنات ایا دچا
 صالخا ریاغم هلب وا ات هد یر دا ناب یاسا یراعفدو درط

 ردک بجوم یسقل بولی ربا هلتهج کیدا روهظ تکرحو لاحرب تدومو
 تعناس# هدر دقت یکدتسلا تا لا هسفام عم ب ولوا ا و

 ار رګ هد ولک هرصم ابک ار ه هاقرب هجرابکپس طقفو یغج هیمهنلوا

 اغ هلن او قردنلوا هراشنسا اهافش راصوصحخ ناف هلوا لباق یسهدافا
 تانسأت هاغا دجاو نایمرد ینجهلوا بسانم ققلوا تکرح هروک هرارق

 راکرد هدنحمآ رکسعو بونادلا هرازوسو دوا ۰ یدیشغلوا نابنا همزال

 قرهلوا رایکبس هلبعابتا زا كب لاحرد بونکو ک هن رامتعاو تیثیح نالوا

 هلا اشا بوقیج هب هعلق یسهصک یحندب یعرکب كناضمرو بولک هرصم
 كم ادن هلکفلتدح اشاب قرلوا هلداحم متم یراهرواحم هدکدشروک

 اب وکو رایدراقبچ وراشیط ییاغا دجا زال بوریک هنب رهرا اغا مهاراو
 هلبا تلاقساو فیطلت يآ وللو زرولو یرکهرا هن هدنوسک یتدح كناشاب
 قا یقترا ۰ "رلیدتا مادعا هلم رقترب دصک و رابدنادلا بودووآ زارب
 هزاج رفس جدوا یدلاق هلب مدا رب وس زوس هګ رد هدرصم رايد هباشاب

 44 . زاخ عیاقو م و مل هک یدلبا راکفا رصح

 هلل اتسا و فیطلت یرلب ص هن مصم کسا لو هدندرد ا

 بقع هب راح الب هلب راریبدت كنب راترضح بلاغ فی رش همرکم کم ریماو

 تالاوش ۰ یدیشل وا دراو هرصم یربخ یرلکدلیا طبض ییهدیدج هلا ارفص
 ۰ یدک هزاج بناح هلب رکسع لیلد كب نطصم یثاب لیلد هدنچوا نوا
 یربخ یکیدلیا برقت هبهرونم هندم ردنا هبلغ هراساهو كاشاب نوسوتو

 نکا اتش لع وک ۰ ینعا دورو رف دشا نوا كن هدفا ید
 ۰. یدلزاب همانریشس هب لام باب لاحرد

 یو ین وا كن هو یذ یر یتیدنل وا چ E دعلق و هی دم ه دعز

 هرصم ٩6
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 یرغوط یرلباسح كجوف خاص هلا اغا دجا زال هلع ءان یدنارلشعا

 هرزواقءرابا یرادوانرا هلکعا نطفت ی هتیفدو هسیااشاب لع دمخیدبالکد

 رانا ردا لست هکب نیدبام هلا اشا نسح یتغوج كنب راشاعم مک ازم

 نالیسک یراجرخو ردرلشغل وا قب وشت نوجما یرالزاب هنب رارتفد
 هنلوصح لدصمم و جد یتافو عوقو هدهرصوب كکب دجا ند

 رر رر عوج هلرادوانرا نالسک یراجرخ هک هل وش ردشلوآ رادم

 ۰ رایدالشاب هغلزاب هنب رازتفد كب نیدباع هلا اشاپ نسح
 دجا زاللاحرد هدکدلسک یراجرخ كنساقفر هلا جوف خاص الاب هجور و

 رانکسمو هلاخ هدقالو هللا عج یني رارکسع ربارب هلب را تیفیک راعشا افا

 هطابتحا ید اشاب ىلع دمع ندنراقدنلو هدلاح ج وقروقر كردنا كرادت

 زالو ۰ یدیشهالشاب هکمر دتا تتوشس هدذعلف ییعابا صاوخ ةيامر

 ها هفعز و هلا شاب دم یک یغیدلوا رادرخ ندّسفک اغا دجا

 ندرصم یرلنا بوسک ینیراجرخ كم راشادقرا مب ) هرزوا قلوا

 بوقیچ ندرصمو سکی جرخ هدع هسیاهلب وا نیس شهرویتسبا قهراقیج

 بوزاب بوتکمرب هیاشاب یلع دج ود ( رب و تصخر هداکب هرزوآ كف
 ۰ یدشلیا لاسرا هرصم هلبایناک

 یدالک | یغیدلوا هن یتدن كرلهدرکرس یکیغیدلا یب وتکموب اشاب یلع دم
 ج وق حلاص و یا رخأت یباوج كن وتکمو

 هفاک كن راودنک هللالاصعتسا یب رقبک بوقیجندمصم كنساتف رها
 درب هدن رو یسهناخیدنک جوق حلاص قحیدروتک هلوصح یینابلاطم

 كمروسقابازارب هلبا اعداییفیدلوا شاتا فقو اکا بول راقع هصلیخو اب

 یارو توا در نسر هداه اشا ىلع دن هد شات

 یرالاج هرادتعا قتراو یدهارب هلیسور كجدبا هاب هنسی رب جو |

 قحا هنب راغاط کپن داع هلبااشاپ نسح ید یغوچ كنب رارکسع یدلا
 ۰ یدلک فعض هن راتوق هلغلوا
 بوروت ین را شیا كوخ هلبا اغا نامل هدنطساوا كنابعش ثلذ ىلع ءان

 ردق زویکیا نالاق هدنتیعم اغا ح وق حاص جد هدنزوقط نواو رلیدنبک

 کب نیدباع هلبا اشاب نسح به رادوانرا قاب یدتیک بوقیچ هاب رادوانرا
 ۰ رایدلاق هدنتیعم
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 راشاو یصارا یک هدرصم ید رانا ۰ یدر و
 0 ۱ بد ریدالشاب هععاص یی

 یرمصم یربکدتبا ذاختا نطوو یدلقیص یراناج هدایز كب ییالوط ندنوب
 راتع هدرصم یعوج ارب ز یدنلک ح وک كب هنر وک كلا تودا كر

 شی راماح نیکنز كنه رصم یارما نالوا توفو شلوا یحاص

 ۰ رلیدیا شما
 كناشاب ىلع دمع ییالوطندنراکد هفرط وشراق ندعبن دوګ دوخ کولا

 ردا هاش رط ربصق كردبا رطاخرد ییلاسقخا ییا بضغ هنب راودنک

 هکدناش هدنرلکدشروک هليا اغا دجا زال یفرصنم ینعی یک اح انف نک رولک

 قجهنلوا هلماعماتفرپ هدنرتح ندنفرطاشاب ىلع دم هدنرادورو هرصم
 هرزوا كمتاكنج هلبا اشابلرهلک هرصم هاب رکسع ځد انا دجاا زال هسرولوا
 ۰ شما راشعا هلوامم

 هدنجما رکسعو روما ردو روسح اناذ ح وق خاص هلا انا دجا زالو

 هلا طسبض یب یلبق بناح امدقم بولوا رلمدآ رولیاص یرطاخ هدا ز كب
 طوبسیک یعیدل وا اغا دجا زال نداریمطتو هيل ندرلنمهلوک ی یلاوح لوا

 هاشاب یلع دم رنو و ۰ ىدا چ وف خاص جد نالا هطابضنا تح یی رايد

 1 هغ وب هدننلا یسهدناموف كن رالغوا كنا توقاب هل رظن یشادلوب وق لوب

 هلیتیعم اشابنوسوت یجوف خاص اشاب ىلع دم ینح ۰ یدرازعا لارنت
 ج وق عاص هدکدتنا رومأم یکب ميهاربارادرتفد یلغوا هنب رب و مازعا هزاج
 ےھارا چد اغادجا زال یک یکیدمرب و تیما هنهاوا كناشاب نوسوت

 . یدیا هدقلوا عنام هننآ ارجا کا | كناشاب
 ا ايرج ر هدرصماشاب یلع دح لصاطا

 دا یهو کرد دن برلوا هدنرکف
 نالوا ضرعنم زونه هسا راهدرک سون یدسشعااحا یرانس هلوک نالوا

 ماف هب رح هلبا اشاب یبع دخویدرارتسیا قمت وطي رب كنه ربصم یاسا

 نالوا یرادفرط كناشاب یک كب نیدناعواشاب نسح هدرصم هدنرلک دتا

 زن ا ا رر هی تم ادوات زا ییدارتمب راهدرگ رس
 ردوک یتربسغ تیموق هدایز كب رادوانرا عقاولاقو ۰ یدرازعا هابتشا

 رنوب طسقف ردهشاطرپ ردیک هدکلرپ بویلرا هسردیک ههر یراسبرو
 راکفاو راوطا لید الر رک هنیکحولرب وچ بولوا نیکنز هدرصم

 هک راشعا
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 ارحا اهد را هنس قوحر یسهدام یما دارو یلوصا هنش رف 22

 ۷ ردشمامهنلوا ۱

 ضاّمعا فده جد اشا یلع دمع یالوط ندنسارحا كنلوصا هنتنرفو

 تب رفظم یعبدن ازاق هح اتسب ص هداناو كنا یتا هحور هده سيا شلوا

 ۰ ردشفارب سس یرلصارنعا والثمو

 ( ناتسب عو رصم عباقو )
 رصم ندا تک رح هن رزوا رایاهو هرزوا یعیدنلوا ناب هدعسات دلج

 قجوچ هان اب نوسوت نالوا یرلغوبشاب لرکسعیاسؤر یمازهنا كنسودرا
 یمرکب وبشا ۰ یدبا یثان ندنراکدسعا لاثتما هن سهاوا قرا رظن

 اشاب ىلع دم یدک هرصم یغوج ال ا هدنلئاوا ىسەنشسىدب

 هتع زهرلب راو یدرلیا لیمح هنر رب یتاریصقترانا یدعا تاشلا هراثا
 هسیااشاب ۰ یدرایوس یسکع ځد یقاط هداب بود یدلوارهدا ببس
 قع یفیدل وا یراتفلاع هب اشا نوسوت كن رلود یر زه تبس كرانا

 یسهظفاح كعب بومروتکر وتف هنتمه ییالوط ندنو هیفام م یدنشکا

 هلباهتراباث وب یرادهن زخ نامه ییه رکسع ٌهقرف یکیدلیابنرت اددح نوا

 لالخ یدیشعردنوک هنتیعم اشاب نوسوت هلی رط شی وس هدمرج لالخ

 رادملس هب هقرف یکیدلیا بدتر هرزوا شک هزاج بناح ارب سد هدرفص
 ۰ یدیشلیا بصن غوبشاب ییافا خاص

 كم وح هلا حوف اص نالوا یرلکوب لا كنب راهدرکرس رکسع نوغزو

 هن زا هناخ ب ولکه رصم هدنرخاوا هرخالا یداج هلش رطریصق ځد اغا نالسو

 هل س ودنک ب وقیج ه هعلق هل ما كناشاب ین وکی چ وا كبجرو رایدتمک

 یهدقالوو هدرصم هلتهج یرافدلوا نیما نداشاب هد هسیا رایدشروکح

 هدکملکب هدنفارطا یرلهن اخ ودنک ی رارکسع هدلاح یرافدلوا میم هدن هناخ
 ۰ یدیا راشقیک هلکل هبلغ نامر هطاتحا ید هدن رلقدعبح هب هعلق ی

 هدلاح یعیدل وا رطاتنارسکنم ییالوطندن رتکر ح ءوس كرانا اناذ هسیا اشاب

 یدلجا یراهرآ هل فلواریکلد اهد تاقر ندنرافدن ارواط هن اززتح هلن و

 اشا تیام ۰ یدلوا یراح هرزوا لاونهو لاح ردق نوکح یمرکی و

 هدندرد هرکی كبجرو یدسک ینب راجرخ رک اسع یهدنراتیعمو رانا
 لوب هنب راودنک هلبا اضا یني رلشاعم رک ارتم نالوا غلاب هبهسیک زوب زکسكيب



 | ییالوط ندنوب هلیسلوا شلباب نی رش عماج تیاده هنب رار ءرکص ندنمده
 مهاک هددص هن زب ردشلوا روکذم هللا ربخ مانالانیب اشاب یدشر

 هی دمای لئاوا تناهت بول وا هدکعا ارعا نمک ناک اک نوعاط
 ابو تلع ها اتش لصف برقت هدنسادتا یمور لوا ن ردت نالوا فداصم

 قحادمو ندددنطنط-فروس لخادقرهلوا لئام هطاطحتا و نوکسرادقمرب

 نوا كلوا نوناکو یحندرد كنهمحاید ۰ یدالئاب هفعیج هزانجزویشب
 یدلوا ق وغ وص ولتدش ك یساد رف و یدغاب راق 0 رارا زاب یعتلا

 یرغوط هب ها ید رخاوا هله یدلازآ کل هنسخ نوعاط هنن رزوا كنوب

 ۰ یدلو تفخ نوت نوت

 یحنزکسو دراطع بکو کی سههک یلاص یصشب كنها یذ هکر د هداز یناش
 | هدیدح حر نالوا ناوک هناح ند هدراب حور لخر بک و کیس دک دعج

 لصف ٌهحتازو لئامو بیرق هقارتحا ةجرد یرب ره قر هلوا عج هلا سش
 رکن دارو نم هام هن هلغلوا لئاز دوعس هسدا ندنساده دنو كات ش

 بقعرد نکیا یب ونج اوه یسهصک نیا یصتلانوا كلوا نوناکو یعیندرد
 بولوا لزانراقرادتمرب هجرک هرکص ندلیلفصذو لدتم هب یلاعم جم رهلتدش

 یکیا نددوج طف در ورح ناّربم تح لصاح تدور ددش یسادرف نکل

 ندعس ثیلثت نالو ع وفو هد رسا ید ےس قحا یدلوا لزا ردف هب هحرد

 تلع قحا بويعا بنر ترضمرب نددر هروبطو راش هلمناکرب

 یهتا ۰ یدلوا للقتم هداب ز كب هرو ذم

 هبظفص لوصا تقولوا اهد قرهلوا قةع لضافو قذاخ بیبطر هداز یاش

 روذحرب امرش هدنوب و هیصوت ارب رحنو ارپ رقت ینب را ص وصخ یشآ هل
 تاوذ ضعب راکفا مه هلیسودنک هدرصع لوا یدیشعا تابا ینغیدملوا

 وللثمو هلیتسح یسهبلغ كبصعت باب را نکل ۰ یدبا راو جد راعش لئاضف

 هلنمجو یدرولیفاب هل رظن قیاص تقولوا هرلندبا ظفم نده راس للع

 فوخ ندضا رعاو نعط و هلنظ یقانم هعرش سر یا

 ۰ یدرزعا تیامر ه هیظفح لوصا هلا زارتحاو

 هدنلالخ یسهنسیدب یجرکب وبشا اشاب لعدم یسیلاو رصم كلاذ ىلع ءان
 هدلوبن اتسا هدلاح یغنیدلوا شابا سیسأتو عضو یتلوصا هنتنرق هدرصم

 چ درک
۱۳۲۳ aS ES 



NELLYی  

E a PO رب با 

 ر

HIN 

 توالت فاتحا "هروس هدرلهرانم ادالادعب ییاشع تالص ندنغیدلوا یداب

 رادصا فی رشرما هلمجو لوا هلغلوا ترس یناص ضعب یار قوا

 تاقرب راک و راغص ندا عاقسا هدقدنل وا رادتا هب هه رمش ؟هروس توالت و

 هل رب رب كقلخ هلبدب رقت رطف دیع نکل رایدلوا راجود هتشهدو فوخاهد
 هلاوش طساوا یلاعت هّلانذاب هروب نم هب راس تلع یشان ندنطالتخا تک

 حج وا كيه ول ندل وساتسا سفن زکلا و ح ورع هر فو هحرد هک دننک یضوط

 یدام موق *لاله یقامحا هفت رش "هروس یدلشاب هکعا حج ورخ وم ردق كب

 هکعد رولوا یملا بضغ مچ یتوالت هدمایا هلبو ندلجا یعیدلوا رخ

 هرکصندنوک شب حوا هن اداقتعا هنلوف كنروص ملاع ضعب ندا تراسچ |

 ۰ یدنلوا عنم

 انزو قسف تک رانا اب وو نوعاط ثودح هک رد یدنفا هداز یاش هن

 قی رفت هلرباحاو مده ینی راهطوا راکی نالوا ایتشا مم ءانتبا هنغیدلوا
 یشان ندتلوا اتا یوقت هاج باب را صعب باوص یر جد امس تیعج

 ندولفاحواو اغا رام اشاب ماقهئاق ینوکت بس یحنزکس نوا كف مش لاوش
 بولک هنسوبق هاب هلا باصعتسا ییهلع رفاوو تارفنو ناطباض رادتمر

 بقعرد یتسهلج كراهطوا یهدنرارزوا هناختیاقو هدنغافز نهربک كل»

 رایدلیا احا هدتعاس حاقرب بوبالشاب همده یلاعرما اب الع رابعم

 هنلذارا یحافلقو یحنویلاق یهدنرافرط اشاب ےساقو هطلغ ید اشاب نادوبق

 یراهطوا ریکر اک نالوا هدراناخ قحا بودیا علقو مده یرارب نالوا یوام
 هدهطلغ كلرک و هدل وس انسا رک ۰ یدلبا ری و هل ندشحا وفو لذارا

 ضءب شلوا توف هللا نوعاط زونه هدنسیضعب رب هطوا نانلوا هیلو مده

 هدراهطوا لواو رلیدردننا لسغ هدراقاقز یراسنج یانما یني را هتيم لر هنسک
 ید اس حاقر شلوا توف زونه ید یسضعب و شلوا هوعطم ضعب

 یهشا ۰ یدلیاروهظ

 یسوبق هاب یراهطوا راک نالوا فورعم ود مریک كامالاب هجورپ
 كنابمشا قوجر و یعفوم كنتعاج ر زوتوا كراب رشکی هدنحراخ

 فورح ود نمريڪ كلم هلتمجو بولوا یروگو قسف لح
 شلر و تیما یلیخ هک وامه نام هدا لوا هنمده رل هط واو یدشملوا

 رانا بولوا قفوم هلثلومس كب اکو اشاب یدشر ماستمئاق هدلاح یتیدلوا



N 
 هب راس ضارما ضعب راس یخد كتلعوپ هنسکرب جه ندامکح رکو امشف
 تقبقح هلیدبق هللانذاب یراس ند ءالع طقف بويا فالتخا هدنتب ارساسآ

 "هدفاو یاجو هناك هتفو ردق هنس زو هکاصوصخ ۰ ردرلشعا نیس یلاح

 رظن عطف ندرلنو هدهبک رفا تلاع یکیدلیا دابر و انفا تاعفدلاب اتن اپنا

 اانا یتسیلاها قلارا قلارا اب وو نوعاط نکیا هدمالسا "یدایا امدقم
 تلع و البتسالا دعب هددمعلا بي رق هداحاو كلام یکرنو و یزواو عرف

 روهظ یمع همالیشآ هلجزاو مودعمو عطقنم ایلک هلیببس تراظنو ظفحت
 هفوقو باب را یکیدلک هنسهجرد عطقنم ید قلع كڪچ هدرلاروا لهدا

 ٠ افا ناص و لغ هنابطا ریدت و ای یار هلداومو + ردمولعم
 یسنأت دلجو لبشمتوعبط هیلع "هدارااب یلوا دلج بولوا راد هبط ندریقح

 رز رج هدهسج نالوا وخان نالا ىلا قرهیلوا ضوزعم اضتفالابسح

 هکلب و هدنزاوج ؛لزارتحاو رذح ندابو هکیدلاق بولوا شفلوا ربطستو

 تشه بولوا یس و 2. رات كل وا میلس ناطلس جد هدنضارفاو بوحو

 رفاه هر يا یراق راو كنارفا تم ع رانا مان تشون
 یسهنس ید نوازو زوعط ثاموحم یسیلت سي ردا نالوا rat} كنا

 هرکص ندنراب زو 7 ءادا هدنسانا نوم رشح نوعاط ندا روڼ رخ

 هص وصخ و هلا امتفو الع صعب هددنوقو ماش هدنراتدوع هنداعس هناتسا

 ندبصعتو هجاخ هنسهسیفن "هلاسر نالوا یسهدرک فیلأت هلرب هثحابم راد

 یتا ۰ رفا اح ر یراف

 نوعاط بویمهنلوا تیامر « هبظفحت لوصا هجمکح كنقولوا لصاطا
 هدکعا ارجا هدهشهدم تروصر الاب هجورب ینکح هدیداعسرد هسدا

 هنب راوبق لوبناتسا ندنفرط لام باب هکه لب وش ۰ یدیا هدکغلتدش هکدننکو
 یرلتوم نانیشاط هب وراشیط ندنراوېق هعلقو نییعتو لاسرا رررحم هج
 دحایس و عماوج صعب هدلونناتسا نورد هلغغاوا نیتلت یرلعا رفد تدن

 ندرلنانلوا نفد هب هراس لاح رزکی هرانو و هرباقم یک هدنرا وج راهب رتو

 كب اضعب هدناضصمر طساوا رهزانج نالب روک ندنراوبق لوب ااتسا هقشب

 یجنا زاغو و رادکساو هطلغ بولوا هدنراهدار كی یکیا اضعب و زویشب

 ۰ یدرولوا زواح یکیبچوا اضعب و زویکیا كيیكيا اضعب هیموربارب هللا
OT ITE O 

 هه رک سوفن فلتو یداقماب و ناک اک هلا یراب تمشم هکر د هداز یناش

 # یداب «٩



 صف اب

 هدادفب یک هلا باقرتسا ین رکیذکی د یرلکب نایاب ۰ یدرویعا قفاوت
 كن رانادناخ ودنک هلرهروشود دن رز رب ییفرطو لرهشود ارا یک و

 ۰ ریدنا هدقمال رض اح یتامدتم قحهلوا ید وم هنا كن راقاحواو هنساحما

 ( نوعاط راشتناو روهظ )
 نوعاط هرمزا هلمئبیسانم تفرو دنآ ندرصم هدنلئاوا یسهنس ید ویا

 نک رولک یسک تراحنر هلوبناتسا ندرمزا یدیشعا تیارس یکل هتسخ

 هدلاحیرافدل وا هتسح یرایضعت ندناح المو توف یک جاقرب ندن وعاط هدنگا

 4 هلواطاطو یلغوا كنو هطاغ رلناشیح ندیک دورولایدل هتداعسرد

 یتتا ووهظ هد رقرطلواهلا تیارس له نوهاط نه زا
 ضعب طقف یدالشاب هغلوا فلترمدآ قوج كب یدک هلوبناتسا ندار واو

 هظفح هلا اوزنا هدنرهناخ كرهلیسک ندطالتخاو تفلا هل راراس ناسک

 ۰ رایدلیا مایق
 نوا زویکیا كس هکر د هرکص ندکدنا هباکح هلهجوو یتاعوفو هداز یاش

 تک ی نالوا لاس علاط بحاص هدیلاقتا نارق نالو ع وقو هدنس هنس قلا

 بولوا هجوت» هتسهلباقم اجار رک | رس نالوا نما بحاصو دراطع

 اما نم رشک, توم نلع لدی اذکو ) هلغلوا هجرد نوا اس رقت هدرا

 هنس نوا ندنارف لاستفو انیمخ یماکحا ( ءاب ولانم اصوصخ ةروفنم

 روهظنوعاط نامز لواو لوخد هدنلئاوا یسهنس ید یمرکی یتعب ا

 دقتعب نم ىلع ةدهعلا یدرردا اع داو هوفت تفول وات نویماکحا ینکچەدھا

 یهنآ ۰ یعدنم گر یلعو

 سه باص+ یلکو یٹزج ند او تفلاباعصا کرد هداز یاش هدعډ

 تیامر هسرتتوهسرحت هرزوا هنایکح یأر نکیا شماملاق درفرب ج شالوا
 ردو هتان هلا تزع باج ظفح هنسهباخ هلدحارب ندتفد باب را ندا

 ندمهنازجاع راد ید رفح یدعا تیارسو تباصا نوعاط باذع

 نمهلج نلاعلاتر تبانعاب هلا هظومحم سوفت ردفشب نوا ندناناو روک ذ

 تمذمو نادان نعط هکردقوش بولوا نیماو مرتسم ندیظع طح-لوا

 قدلوا کو هدرزآ هللا نارفا یاهفس قافنو نافرع یب راک | ضمب

 بولیسک ند هلج راجات ۰ اتات هرزوا قافن قلخ هنامز مدروک ۰ هديا

 رک هک اذه عم ۰ كدلیا نیک ست یرطاخ لالم هلبتیلست ۰ مدلیا تلزع
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 نج راادبع یدلوا فلت یراهدرکرس قوج ك و یدلزوب یرکسع كناشاب
 .ازرمیلع دم : یدتا رارف یرعوط ههاشنامرک هلبا ولتا رد ضرب اا

 ما زنلا ییاشاب نج رلادبع سکعلاب هرکوب نکر دا بت ییاشاب دلاخ امدقم
 اشاب هللادبع يدر یمدار هلا صوصحت همان هاما هللادبع ردا

 نداروا یسودنکو  یدرب وچ ورک ینمدآ هلبادر باوج كرهبقا اغصا
 كناشاب نامل موحرم ندلوا لصاو هدادغب رونهنکل ۰ یدلیا تدوع

 توروک ك رادت هلبس هعداش تاعا لابعتسا یناشاب هل ادبع ا وک كیدیعس لعوا

 یربخ یغیدلوا شلتا رارف هنحما :قفتنم قرهقبح نددادغب هلبا هان و
 هد هسا ییبم هفوخ نداشاب هللادبع درع یرارف ثاکب دیعس ۰ یدنلا

 رلنمهلوک هکنوج ۰ یدشود هشالن هلا لج هبانعم هقشب ین آ اشاب هللادبع

 هجوتمو لئام هکبدیعس ندنرافدلوا یغارچ كناشاب نایاس موحرم ینوچ
 یرباشع يهدحراخ تولوا هداب 3 كب ید وفن هحدادغد تاکی دعس هاب راف و

 هیلعءاب ۰ یدرولوا لکشم یفد هسب رو هنن رزوا دادغب هاب عج و باج

 هدحراخ ناک دعس هدهسدل وا لخاد هدا دغی هد حر لالخ اشاب هل ادبع

 ناب هدالاب هسا هاش یلععف ۰ ىدا هشیدنا لوس زب دیس ودنک ین و

 هلا صم دفع هلا ول هبس ور دوم دوخ كند لعتل ود هرزوا یتیدنلوا

 یس هعفو اشاب نجرلادبع هدلاح یییدل وا لعفنم یبالوط ندنسهرب و دا

 تاراف و تب یسیلاوح دادعد ردا قوسودرا كوب رب راک الایدل

 هب هعقادم هلبا مابق هبهب رفس تاک رادت ید اشاب هللادبع ۰ یدالشاپهکمردتنا

 هشیدناورکف بج وم د“ ودنک یو هدحراخ تاکی دعس طع ۰ یدلبا تاب

 ۰ یادت هنل و قعتو وا لبا ولنارا زسهراح ردنا ۳ تس و هل غل وا

 یب رافاحصس رب رحو یوک و ناباب هلا لزع ییاشاب نامل هلباا شاب دلاخ نامه

 ۰ یدتا لاسرا یتعلخو هلاحا هاشاب نجرلادبع

 هدادغب ید رلاشاب نایلسو دلاخ بودا تدوع یرکسع نارا هلئروصو

 هنن رزوا قفتنم هلا لاک ا یتسهب رفس تاکرادت نامه یداشاب هللادبع رایدلک

 ه دیس مص یباقو E ۴ رکلا هللا ءاشذا ید هن ردشلنا تکرح

 ۰ رونلوا ناب

 ہرا هدمت یرلفل و قفتم وشراق هب ول هسور كن هیمالسا تل ود یکنا

 هب هلاسمو توفص "هدعاف الصا یتاکرح والثوب كنولناربا نکیا هدتلوا

 4 یار
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 دګهدازېش نانلو یسلاو ناهاشنامرک هلح و یعیدش وا نام هدعات داح

 بولی رب و هاشاب دلاخ یتا“ نایاب هرزوا یماریاو فیلکت كن ازریم ىلع
 هرکص یا جوا یدیشعا تعانق هنب راق اصس و ی یوک ید اشا نجرلادبع

 رک اس هللا یکی رګ كنم رایضعب ندنراب رقم كنازربم ىلع دم اشا نجرادبع

aتو ورو هن رزوا ك ایلس نالوا یرعم نازغاصس ناباب هتل اردنا موز  

 ناک ردا مزج ییکح هيم هدیا هلام هلا یتبعمد وج وه هدا اشا دلاخ

 هللادبع یسیلاو دادغب رفت كرد هنفرط نیط.دنم هلا رارف نیست |

 كنسودرا نوح ا یرفس ناتشد رک نا جد اشا هللا دبع یدلبا اما هباشاب

 ر قحا ب ویمریک هب هيب ولس ایدأت هسلا اشا نج رلادبع ىدالشاب وزی ظنت

 ضرع هلا فوت و رم هداروا و دورو هلع مان رانحرس هدور اکا

 قلوا ا وو نادنس و لا تعجام هباشاب هللادبع هدنل و تعواطم

 اشا هل ادبع ندنش دل وا راکرد ید وعص كن رفس ناتسدر هل دسح

 یتخاصتس نایاب ینعپ هال ةوالع هنبرقاصتس رپ رح و یوک هحل صاا بس
 دلاخ و یدردنوک یسدلروب هلا هلاحا هنسهدمع اشا نجرلادبع ید

 یس هعطاقم نیطدنم هنسودنک نوحا یمهرادا هلا بلج هدادغب ییاشای

 هحل ودیساشا هلبسح قلوایرادفرط نارا اشاب نج راادبعنکل ۰ یدر و

 لقتسم تاس هنکلىلاو ڭناشاب هللا دبع ]ی هه ندکدلر و سهم

 هنعاض وا كنا اشا هللادبع ندنعدل وا زاعاص ۳ ق ۱ یقیبم هنک ودا سوا

 یوکو هباشاب دلاخ یتغاصس نابابو لزع یا تیابن بویم هدا لمح

 ۰ یدتا تکرح هم رزوا ناتسدرک بوقبح نددادغب هدال والایداج لالخ

 ردا تکرح ند هين الس هللا رابکتساو تدالج لاک ید اشاب نجرلا دبع
 یدلوب عوقو نیفص قالت هدنسه رق یرفک ۰ یدلیا باتش هب هلاقم

 مو ولتدش كس بواب هنشذا كنفن و بوط ڭرانمەلوك اشا نج رلادبع

 د كرانهلوکو شازو یسولتا راشع یهدنسودرا دادغب هلکغا ماصتفا و

 ناو یزارفرس كلرانمهلوک و یراد رفد دادغب نکیا شلوا قرفتم یغوج

 قتوشت # ان یف بوررسوک تدالحو تعاه هداب ز كن یدنفا دواد

 نج رادبع هلکءردتا شنا ولتدش هم رزوا رادرححح ردا عيجشتو



 رونط یا قدنفو هوا نوا ینولا زدلایهززوا تبسن و ۰ یدنلوا ما

 یدنلیق غاسیو منم اطعاو ذخا هلی هکس ینجا حنا بولوا جار هشورغ

 اغ ر رذق هنوک ناسفط هسرونلوپ یسهکتس ینجا هدندب كيک رهو

 ةفرطرش نوحا یرالنلیدب هلا هناطلس کس هرزوا یناثیف یربم بورونک

 یسهکس ینجا هدند كنهنسک هدنرورم روکذم لیمو یدنلوا رشن رارما

 ۰ یدنلیفلاسرارلن امرفهرل هرمشط هرزواقایسو و هو ماقیص یسافلو

 هدهسیا راو مت هجه اڪ رض هدنلیدبن هلن اف یریم كن ردکس ینجا

 سدح قرهلوا یراخدا هاه رن یدوش عوو 2 هکر د هداز یی اش

 صوصخ و هلب رالثا افخاو رتس بقعرد راحو فارص ضعب ندا راخداو
 راجا هفرص هنسهروزض ځاوخ بوللو راندو لاب ر جاقرب هلوتمو هدد

 *«دنافر هلالا تب فرط بودا راضایراسعا بابراوتسدکتو ارتف نالوا
 ۰ یدلوا راکشا ید یمهننعم

 كنهداز مداح هدنرخاواو كن اغا رع یلغوا نامثع هرق هدنطساوا كنه ید

 هل رلوا ندنرانیکنز كب كرانایعا جد یسیکیا ۰ یدلک یربخ یراتافو
 ندنواهش نوردنا نوحما یت افلحم طبض كناغا رع هرزوا یتداع كتفو لوا

 نوا یتاشخحم طبض كنهداز مداخو یدنفا فیظن ندن اکجاوخ حرح

 جوا كن اغا رع زکلاب ۰ رایدنلیف مارعاونیبعت یدنفا خاص ندن اکجاوخ

 ۰. ردشل وا طض ندربم تناح هللا روپظ ین افلح هدای ز ندکل هسک كي |

 را ر ا یک ےک رم ییضلت نو ید نوا كلاما یک
 هنغیدلوا برح مابا هيلع ءان ۰ یدلوا مولعم یتلصاوم ههنردا هلیتدوع

 هدنغان وق مالسالا حس و هدوبف هتروا هدنواسم یارس هرزوا قلوا هناشن

 راغوت نالوا زوکم هدرار راشو هدنرقانوف فارشالا بیقنو نب ردصو

 ۰ یدلدیا ظفحو عضو هنب رااح بولت ردلاق

 ینیراشبا هلتعجارم هب هیلعتلود رلولپ رص هک ساضنقا یسهلاصم شرکب

 تیدأت هش رزوا یرعا رارصا هدنابصع نکرولک مزال یرلغا هب وست

 یربکی هطروا چاقرب و نایلکدک و اعز ندنداعسرد هلیسلک مزال یراهیب رو

 هن وام یودرای رد ویدنلوا قوس نایحم وط هطروا جاقر و نایجهبجو
 ۰ یدنلنف تعراسم هنلاسرا تام

 چ دلج ۶
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 لاا کس نیا ها لاکا هرزوا تلادع یتسهبفرع تدم هنسر

 تقد ههبعرش ماکحا یارحا تب رق هب هنس جوا یدل وا

 هدیکب رلکب هلا لرع ه دعد یدلیا تار هتلها اد هد هی تاهحوو

 هدنسدنس (۲۲ ) یدتا اورنا رابتخا هدنسهناخحاس یتیدلوا شا شا
 هلن هدننس هنس ) o ( نکیا لصعفنم ینالوط ندنصذ و لرع ثالن وکر

 ۰ یدلوب عوقو یلزع الاب هجورهدنسهنس ید وبشاو یدلوا مالسالاجش
 ندنتلادع نام كنا رللها ان نایارا بصنمو هر هدنسهاس قلعتو باسشنا
 بحاص هدلاوش طساوا نګ هدنرورم تفوزا ۰ رایدلاق نونم تولتروف

 ۰" یدنا تابح لس ی هرکض ندقدلوا هتسنخ زور دل هجرت

 ۰ ردن رق هب هنتس ید نایک قرارا ۰ هعسا و هر هيلع هللاذجر

 یی رش عماحرب هللا هدیدع تارج هدنشاب یشفو یجعلتوا هدنتحشم یکلوا

 ۰: ردنوفدم هدنساضف هناخ ردنلف ینیدلوا شنا اشنا یواح

 یعلسوساح هیسور هدروما یایلوا دزن كن وشارع د یناجر نواه نا ود

 كنيفلاخم ردبا رابك باونا رود هددیعلس عفو یتح بولوا منم هللا
 هنسافلا كن رکسع ددج ماظن نالوا بتره تقولوا هللا لالخا ین راکفا

 یدیشفل والج هنضغ قلوا شبا تمدخرب هب ول هبسور ید ىکا یعس

 نالی روک هلغغلوب یناجرت هلاکم هدهناکم سلح نانلوا دقع هدشرکب هرک و و

 "دلازاو عفر كالذیلع ءان یدیشعا دیک ات ینظلوا ید یراوشمو راوطا

 الب هجورب هرک و ید رولیدزوک بسانم تقو قرهلوا مک. .یدوخو

 كيملا یعومربم ماتو یعابا یصن كنبرلکب نیتکلع هلبماتخ كنتم هلاک
 ریظعا ردص ةيفخ نوعا یساضتتم یارجا ندنشیدل وا یماکنه یسهلازا
 بونلوا توعد هب یمظعا ردص غاتوا ندشکو دبا شلردنوک نواه طخ

 یربخ ۍزاهدلوا شلتا مادسعا توروشو | ریساوق هدن ڪک, دک

 هدیلاع باب قحا وا لصاو هتداعسرد ینوک یج رب یمرکی كنهدعلایذ هام
 ۰. ردشع وا مادعا ید یردار نانلوب یلیکو ناجرت

 هنعطق هکسر هلیمان هدامج هرزوا قلوا جار هشورخ شب هد ها ید رغ

 نک ردسیک بهراب زو مد نوتلآ نالند یسهیعب ر قدشنفو ۰ یدنالشا

 یسلر و بولا ه هراب نوازو هرک و ندنغیدلوا رک هشوضرح وا هد راهرمنط
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 ۲۱۱ اا تبلادابع هدفدنلوآ بضن یح روس دج دغم هدلاح قددلوا روپتم
 هنشدلوا شا قصر هد واه در ینددلوا شمروئوک بوروس یسایشاو

 ی دیدوحو هطقنهدلاوش طسا وا هدعب و نفرت ندارزو رتفدیممآ ادا ءان

 عفومو یدلروتک هتداعسرد یعوطقمرس تونلوا كح ندراکز ور دفع

 ۰ یدلدبا ریهشت تولبوف هنربع
 رومأم هتماقا هدبلح هرازولا ع وف رم بولوا یسهتشنا كناشاب دیج وبشا

 یغیدلوا یعاس هنادحا هننف ضرغل هدبلح كناشاب دمع قاموا نالوا

 لام نامرفات دوا هلعغ وا اهنا ندنفرط اشا بغار یلج یتیلاو بلح

 ۳ ادعا اا ےن ید وبشا
 یافو كندنفا یصاولخ رع هداز یناعص قیاس مالسالا میس هداننا وب

 ۰ رونلوا ناب یتا هجورب یلاح هجرت هلغلو عوفو
 كن و یسیضاق لوبناتسا هدنسهنس زکس ىلا زو كيب هبلا راشم موج م

 مان یدنفانسح هداز یتاعص نالوا اس راد مزاع هدنسهنس حوا شقلا زوب

 هدنابش ناوفنع بودا دلوت هدنسهنس قرقزوب كب ردیلغوا كمان لضاف

 مالسالارجس هدنسهنس ( ۱۱۹۲ ) كردیا تادلاک اهلیایعسهلاکو اع لیصحت

 هرزوا قی رط *هدعاق هدعب یدلا سور ندذتفادعسا دم هداز یدنفالیععما

 طورش هلا سي ردت تاذلاب هدنرب رهو قرتو لقت هبهسردم ندهسردم
 یدلوا یسیضاق ریمزا هدنسهنس ( ۱۱۹۱ ) كردا قوت ندتنلاحم هنیفقاو

 هدریهش رهشلوا هلءاک ةهنسر هلسلوا ندناهصا تماقتساو تفع هداعلاقوف

 قااسلاقاک هدنندوع تودا هبعرمش ماکحا یارجا هلاتلادعو تفع تباف

 تولوا یمالم رص هدنسهنس ( ٩۸ ) نکیا لوغشم هلا بتک ةعلاطم

 لوا و یدلبا هبعرشماکحا یارجا هلا تیالصو تفعلاک هنسرب ید هدنا

 لا اما ءاللا ) بویلوا بولقم 4 هریابج ندبا نیت هدهرهاق یصم هدانا

 لاکا هلتمجو و تکرحو لمع هلیساضتقم یني رش ثیدح ( هقلخ ىلع
 هدرکم کم هدنسدنس زونکیا كب هدوعلادعب یدشا تردقم لذ هبالع ناش

 ( ۲۰۵ )و یدلک هلوبناتسا بوئود هرکص هنسرب یدلوا یسیضاق
 یدلا یسهاب یلوطانا هرکص هنسر و یدلوا یسیضاق لوبناتسا هدنخ رات

 هد ( ۲۱۱ ) و یدلوا یرکسءیضاق یلوطانا لعفلاب هد ( ۲۰۹ ) و

 یدلوا یرکسعیضاق یلیا مور لعفلاب هد ( ۱۲ ) و یدلا یمهباب یلیا مور
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 یتا ییا مور هک هل وش ۰ یدلوب عوقو ارزو تاهیجوت نوک لوا هنب
 هدنس هظفاحم یونرط یتلابا هزتسلسو هاش ىلع یظفاح ی وک رھش اھاس

 هل طر ش یسدغفاع یوک رو هاا لع طفاح قسسا نادوق نایلو

 یراقا س هدکنو یلوبکیو ندوو یرخوا اقالاو ىغا ناصیلیا
 یرتایعس هلاوفو كيالسو هباشاب نیدلایلع یسیلاو هرنسلس اشاس

 سابع نالوا هرزوا تماقا هدهسورب یغاصس یلوب و هکب لیععما یزوریس
 ۰ یدلروب هیجوت هاشاب

 ایچ و نانلوا ارجا هدنوامه تاکر یوک اترا د ی و
 ٠ یدلوا ین ہما رفد یدنفا بح جد

 نامه هیلعتلود یکیغیدناوا اضما همان هخاصم هدشرکب الاب هجورب

 یرالاصیتساو هلازا كنهورڪک هبلغتمو شەالشاب هب هیلخاد تاحالصا

 نما یاا تاب اسا ادم نص وصخ

 بولوا ندنهور ک هیلغتم اْا ىلع یحوبلاق یسدوو كجولس هلجنازا

 هک دیک هلا بصن و لزع ندفرطیدنک ین رنابعا ها زاص عقاو هدنرا وج

 نادنج هود ماواو یدا هدکعا عیسوت یتیذوفن * راد هدفرط لوا

 لی ره یدلوا دت یرفس هبیسور ردلب جاق تح یدازعا تعاطا

 کیی هرو یدک 4 ودرا توقلاق 4 یدلدا رومآم فرب لا نامرقا

 یتیدلوا مععم هسیا یرللاصبتساو هلازا كنهبلغتم هلوتمو یدتا لاسرا

 هطاصمدقع هدشرکب یداهدْ وا قیلعت هدعاسمتقو هلتسانم رفس هدلاح

 یغاصتس لبا هجوف نوجا یسهلازا كموقرم ید نامه یک ینیدتلوا

 نامه روا یدلردنوک یلام نامرف هاشاب نع یا رب زو فرصت
 هد هسا یدلک وشراق هلا عج یئ رکی یوا دک دنا

 فداصت هن رومام ضعب نکرد دک بودبا رارفو شلزو ه راس ایدل
 یعوطةمرس هلبا مادعا بولت وط هده سدا ماف هن هلاشم هنن هدکد تا

 هیلغتم هناشاب زن هدعب ۰ یدیا شاردنوک هتداعسرد هدناپعش لالخ

 هداننا و یدلوا زا هم رزوا كىدع ا ینایعا e وک رازاب ندنه ور

 هدننلت دب هلکعا رارف بولب زو ید ك ۳۹3 هدک دتنا هب راحت تورا و

 ۰ یدلدا طبض رار نالوا

 هلا طظ لصالا ف اشا دج یلج نالوا قم هرازولا ع ود رم هدهفوسم د
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 ۰ ردا تراس لوو وا منت هلبا یتارادو مثح ۳

 نادوف ند_نغيدملاق لاغر هحزکد هرف لردا ررقت مه اد هبسور

 ینوک یعچوا نوا كناضمر هلغلوا نوذأم هتدوع اشا دم ورسخ ابرد

 ۰ ردشلک 4 هناسر هلا نواه یاغتود

 مزام هدناضمر لالخ اشاب دم ترع قبساردص نالوا ےقم هداسیتفم

 این را ا روا ها رک قر لاو بولوا اقن زاد
 ۰ ردشک هلوصح هنز خ عفانم رواج قرەالوا طبض ندب ریه بناح

 ندنغلبشاب جهومق اغا هدنغاح وا رایج هطااب یلفلز هيلا راشم یو

 زوب كی هدیلروبنارفعز سفن ندنبلص كناغا ىلع هداز انا مهاربا جرخم
 راد يسا انشا یطصتیزاض و دلو هلطساوا ستم ىلا للا

 هلیبسح قلوا ندنساپ رقا كناشاب نطصم یجاح یلکب اب رد نادوبق فورعم

 اشناو تباتک بولوا دراو هتداعسرد هدنرخاوا یسهنس ج وا شک

 عفر هدنرمصع ثلا ناخ ییطصم ناطلس یدیشلوا لوغشم هلا یلیصحت

 هدنسولج كنب راتمضح ناخدیما دبع ناطلس یغاحوا یهطلاب نانلوا

 یسبح زاب اغا هدب و غارج هبارو دوا هدقدنلوا ایحاو دیدح رارکت

 یتما رهش هدزوقط ناسفطو یییما هناح رض هدنسهنس ج وا ناسقط زون و

 هلترازو هنر هنسهدهع افاعتعو شلوا یبسا هناسرت هدنخ رات زویکیاو

 یغاج لیا جا ابقاعتمو یتلابا رکب راید هدنسهنس رب زویکیاو یصنم هیناح
 هدعب و یصنم هدج هدنروم هام دنحو یعلظفاح یمهعلف ردش هدعد و

 یلوطانا هدد و یتلابا رصم هدشب زویکیاو یغاظفاحم یراصح زاغو
 هدنحرات ج وا نواو شلروتک هترادص ماقم ابقاعتمو شلروم هبجوت لاا

 شلردنوک هباسدنغم نالوا یس هعطاقم هدعب و هزفاس هماقالا لحال هلا لرع

 ۰ هيلع هللا جر یدلیا تافو هداروا ه 3 یدا

 یحاص هرثک تاغلأتو یضش رهزا مماح هدرصم ین وک یصکیا تلاوش

 راع قار ردیف اوفا تاس رام وط یل یواش میش نالوا
 ۱ و

 یدشلوا ارجا تابحوت داتعمر هدنوابه یودرا ینوک یجچ وا كلاوش

 ۰ یدنلبق اقا هدنزرپ یک ا كنرومأم
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 ناوج اش لو ی و یو تمام ی ۱

 یمهبر ثالهجاوخ هنسهدهمع هل سانا كن اشا ىلع حرفو شف و هدننناتک ۱

 هباشاب نیسح ابرد نادوبق هدنند وع هتداعسرد ندهبانا ردششوا هجون

 هدعبو هدنامدخ ضعب هګداعسرد هرکص ندن افو كنا بولوا یتاک ناود

 هدنتن اما لز كنودرا نانل وا قوس نوجا صیلح ندول هسنارف یرصع

 كين الس قلارارب و هدنرتلادٌتک وف ماظع یارزو ضعب هدوعلادعب و

 بصانم یک قلیح اشنو هبساح شابو یکلیدنفا یریهکیو هدنعابح هعلابم

 یرکد وشهل وب هدننراظن هیفوص هدنخم رات ترد یرکی زویکیاو هد هب اود

 هللرازو هنر هنسهدمع نکیا مع هدنس هن اځ الوزعم هدنن اضمر یمهنس یدب

 ۰ ردثفلت هح ول یغلماقمک اق یمظع ترادص

 یس وق حوت هدنسهقرا رادکسا تقولوا یدنفای دشر هکرد ورم ندهق

 تدم یلیخو میقم هدقان وق نالوا فورعم ود قانوق یلی رپ وک الاح هدلحم مان

 لولح یتح بولوا معلا باذع راتفرک هلا ثالتروک وزقرهلاق لوزعم

 تاقر هرزوا كق هت اوذ صعب نوا هدیاعم داتعمر هدرطف دبع كج هدا

 كمرپ وچ هنشبط ىجا كن روشقاج یکسا ندنفیدلوا هلب یسهسبلا قلتام
 نییام حابصلالع هدلاح یفیدلوا شمردنوک هیزرد هلبا زاوا هرزوا

 شر و رخ ییفیدلوا وعدم ندستفرط اغا رادحس بولک اغا ر ندنوامه

 هود و نکل شل  بودروتک نه زرد يروا ا
 بوقیچ ندنسهن اخ رار هلا اا ندنغیدم هر دلا تبسانمر هح سودنک
 هداما یعیاق نوبامه نیبام هتنح حجوا هدکدنا ه هلکسا هن ارب و هنارکفتم

 نیبام بون هغیاق هدکلرب هلا افا شا ار هداب ز اهد كحم روک یتغیدلوا

 اب شلروتوک هنسهطوا مسر كناغا رادحس یرغوط هدقدراو هنوبامه

 یبیدنفآ بوریک هب هطوا اغا رادحس نکرروط بوئوشود ود قجهلواهن وب

 یدشر شمرسوک رلتامر صوصخ هبارزو 3 كمروگ هشاب تسوا

 ندنرطاخو لابخ هسبا قلماقمعاق بولوا ربخی ندلاح تقبقح یدشنفا
 یالوط ندروهظمکات تالماععو هلتهج شدلوا یماس دنسم رب شمامک

 بوریک واه روضح هل الد انا رادحللس هدعب شمرشاش یتفج های هن
 یدشروشلروم هبجوت یغلماقمعاق امظعترادص هلا ترازو بتر هنس هدمع

 باب سا كنا اب رک اش هدلاح ینیدلوا هنسنر ندنرازو بایسا هدیدنفا

)۱۳( 
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 U هکدتا رح رع تاعلاطم ضع ررهساتفا ترحب نف هنسودنک نسدنهم

 || قیفوت هب رح نف بودبا ربدکتو باتعوید مکجهنرک و ایمندنس یرایش هلب وب
 عصر كن وامه یودرا هرزوا یفیدنلواناب هدالاب تیابن كر هيا تکرح

 هکمع هنفرط قصور هلبا لاح ح وک یمودنک بوغارب هدفرط وشراق

 هب رکسع دارفاو اسّور قوچ رب هلا هداز راسبج هلتهجو و شلوا روبح

 كنا قترا كح دبا ررقن یمهخاصم هیسور هرک وب و شلاق هدنسهقب قالفا
 هن رب هلل یتبم هنفیدل وا لسم یک هيم هل روک هدیافرب ندنساش هدنرادص

 هک بلاح یدبا شلروک تح کو لاح قفاوم یبصن كت اذرب ریدمو ریدم
 یر ندداوم نالوا ممه لا هج هیلعتل ود هرکص ندسهداصم هسور

 | هليا لع اشاپ دجا زال هد ابعش رخاوا ندنفیدلوا یسهلئسم ناتسب رص
 ةنسدب رو سدان لول رص و نالوا یرکسا رسم یناح هفوص هنر
 ۰ یدل وا مظعا ردص انا روش نانلو و

 كن اضمر هلبقوس كنب رقم ضعب هرزوا یعیدنلوا ناب هدنخ رات هداز یی اش

 هن رب قرهشلوا لزع اشاب دجا رکاش یلاع ردص ماقمعاق نوک یعنزوتط
 ماقمعاق ترازو هبراب یدنفا یدشر دمع ندنوامه ناود ناکجاوخ یامدق

 یتلابا یلوطانا نانلوا لی وعو فرص ندنتلسو  یدلوا یلاع ردص
 . هبهرادا نسح اشاب رکاش هکردب ورم ۰ یدلروپ ناسحاو هیجوت هنسهدهع
 هلا بلج ییهجو نسح كن راتمضح ناخ دوم ناطلس قرهلوا قفوم
 یبم هنکیدمرب ولا هنشیا كن رقم هسیا و یدیشغا لالقتسا بسک هدنماقم

 هضلعاقم#اق كنب رب بناسلجا نیل تجلی هل اللوق هدلوب یرلک دتسیا
 لزع ییاشاب رکاش بود هسیا راشعد هنره ندنغیدلوا یرلم رتلم یسلروتک
 ۰ ردراذمردتا بصذ یییدنفا یدشر هن رب هلا

 ا و نا ر نارو ار تولوا ولغوا كناشاب یدشر
 اشا یدشر ًارظن هت امولعم نانلا تاذلاب نداشاب رم موحرم ندبا تافو
 تولوا یلعوا ڭتاذ مان یدنفا ىلع دیس ندنسالع مورضرا لصالاف

 خلاب هنشاب زکس نوا اردا شزرو هتاتک و فراعم لیصح هدننابش نا وفنع

 . | یسلاو لوصولایدل هبلحقرهقیج هتح ایس هلینصخر كنب رد هددلوا
 1 : ضوعب هلا قلیح وتکم تدمر هدعب توثل وا ما لس مد امدح ضعبندنف رط

 ادزو 4 ٠ 3
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 هنکیدتا ماف هتکرح هنززوآ لب امو لر د ا ی وا
 نانلو هدنسهعطق قل هغک كرد اٹبشت هب هعقادم بایسا ځد كب فسو یتبم

 رهخک ارظن هلاحوش یدشغا قافتا هلا ناسعتمو نادناخ راسو نارام رم

 هلغغل وا رابشسا یتیدلوا هرزوا قاچا یسوېق هبراحمرب هدنسب رهتسوط هلبا
 یواح یدیدهن و ما وت ه اشا ىلع ندیمرک | رادرمس فرط هدبجر لئاوا

 هار( )هدرز یووض ریش رد رک یاس هما کک

 ۱ ۰ رونلوا ریرحت
 تدوع انوذ ام ندنو امه یودرااشاب یلو ر زو هداز اشاب لع للنلد هب

 نکیا هدشار لالخ زونه بودا تعزع هندن اج هروم نالوا یصنو

 باکر بوک هوبات ءا قلخ قوچرندنس هشاط موریژک او ندرایلهروم
 هسرولک 4هروم هن ردنا ت نداشاب یو هلیع دقت لاعص م هنو امش

 یرلعد ردقوب ههش هدنرکحهدنا رارف هب هعیس ریازج تولیغاط یلاها رکا

 هدرهشیکی كرهلبردنوک فیرمشرها هباشاب یلو هدلوالا عبر لئاوا هنرزوا
 هلا راعشا یسلیا راضتا هما قحهلوا دراو هدعب هللا ففوتو ثکم زار

 ناس هدنح راپ هداز یناش یدشفلبف هلاوح هوای یودرا تیغ

 یمادوس هننفو داسف هدنغامد كرابل هرومارظن هناراما ضعب هرزوا یغیدنل وا

 برصول هیسورو یرلکدقتسا ییرلع رب هدهروم كرادوانرا هلتهجو بولوا
 جد هدهروم یک یکیدردتا ماف هنایصع هلا لالخا یناهذا كنسلاها

 هنسلا یعيدل وا یلاخ ندداسفو یس هرزوا قمراقبج لالتخا و نایصعر

 تاوذ ضعب ندتلود لاحرو كل رکب یلهروم ندناصحثم نکیا عياش هدالقع

 مورت یتیرلوصحت تاراحتو عفانم هنوک ریاسو تاراقعو لالما یهدهروم
 ندنارضم قجه وة وط ن زادعب 4 همام کو هنن رلودنک ك رک هلته هظفاح و

 یعس هننابسا قلوا لوبق نیرف یرللوسمو ما رتلا یتفرطرابک اش كردبا تلفغ |
 هدام قیقحت یدنفا هاک ا فسو یو هروم ندتلود لاحر هلب ربا ماتهاو

 لو هدنابعش لالخ و یدلرد وک ههروم نوما نیبام قی و و
 هبحوتلاب یتلابا هروم هباشاب دجا یللباجماو ییناحصس هلاحرت هنس هدهع اشاب

 ۰. یدلدبا هعزانم عفد

 رب زم وشود یروما بقاوسعو یلزوک كب تیاغ اشاب دجا زال مظعا ردص

 هترادص ماه هلی سهعلاطم راراب هشیا هد رح تقو بولوا تاد
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 ) هیلخاد عیاقو (

 یصولخ رع مالسالا چ هرزوا یتیدنلوا ر رح هدنخ رات هداز یاش

 دکدلورابا ین هدلاح ییڈلوا حازلا دیدح اناذ تولوا یناف رب یدتفا
 اضرا هرزوا كا اور ارامتخا هدنس هناخقترا ندنکیدشلهداز ید یتدح

 افعتسا هلنهح یرابربب فعضدرح هروک هتناب كنندنفا قاف ناعلسو هلفغل وا

 هرخالا یداج يار به نم ید یر ا كب وبشا هلکعا

 ۰ یدلوا مالسالا میس بنات یدنفا هلادبع هداز یرد هن رب هلال نع هدنسهرع

 هدرابصنم یعیدنل و ورد هنوا یدنفا دشار هداز یماج یمیضاق لوبناتسا

 بید الا لحال ندننکیدلک هراقبج هعزانم تويم هدبا جا زتما هلبا راک ویت
 ۰ یدنلوا ین 4«یلوسلک هد هرخالا یداج لئاوا

 هلدیدج مالسالا میش ید هدنتح یدنفا ےهاربا هسوک یباک عیاقو اقباس

 هب هسوغام هد هرخالا یداج لئاوا تلذک ندنفیدلوا یعدق لاعفا

 ۰ یدنلف الحا

 بینم هتجاوخ روهشم نالوا رومأم دتماقا هد هرقنا ندنراول هاب لوط انا

 لصالا یف هدنو هام یدنفا یصولخ رع قباس مالسالا میس هلا یدنفا

 ایه الع لالتخاو هنتف ندا روهظ هدهرقنا هعدقا هدلاح یعیدل وا هسقانم

 هن اتنبع نالوا سار طةسم یسافنم قرەنلوا دان ساو وزع هب یدنفا بینم

 لردا فداصت ههداز رابج هدهار یانئا نکر دیک هاتنیعیدیشغ وا لیوح

 نرم ید یدنفا رعالاب هحور هدانناو و هلل وا تعافش ندنفرط كنا

 بونلوا رظذ فرص ندنمازعا هباشتع كندنفا بينم هل و لوزعم

 هنسعا مارا ادعاقتم هدندا راصدزوک ردنا شيعت هلیلوصحم ی هب را

 ۰ یدلروب هدعاسم

 ناسنقط زونه یرع ینوک هبنشرامح یحدرد نوا كن هرخالا ی داجب

 دارم هدازهش فک ودر لس دز اب هدازېش نالوا هدسر نوک رب

 راکفلد یتیراترضح یلدسع ناخ دوش ناطلس یراردب قر هلوا توف

 ۰ ریدتیک بودبا
 قلهتسوط كردا توق دم رب هتفر هتفر هدقلدوانرا اشا یلع یینلد هن

 دضرعت ید هنفرط قلهفک هرکص ندکدروک هنفرصت ًهضبق ییسهعطق

 ¥ بوالشاب ۴
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 هعاضا هلیاراظتا هناعلعت هدنسیلاوح اهردمرب تلانودقام لاشرام هکهلیوش |
 لاحرد توروک یموعش ندفرطره رول هسور هرکصندک دنا تاقوا

 ایسور نالوا لخاد هنسهقرف كنا ۰ یدشعا تکرح هنرزوا تیسلن

 ۰ یدیا هدکعرورغارغآ ندهقرا هلبا رلهنام ولرد هسیا تروارغیادناموق

 ابسورپ هدلاح یرافدنلو هدنسهدناموق تحت كنروارغ رولابسورپ و

 ایسورپ كفروب لارنج نالوا یدلا مصخ كرازسنارف بولوا ندنناطباض

 راسور هرکصندنسهعقو ابنزهربو ۰ یدبا راو یذوفن هدایز كب هدنسودرا
 كعسک نلو كتلات ودقام یمودرا نیتسنهیو بولوا هدکعا تکرح هن ورابا

 یتیرایدنوک ود كرازسنارف فوفاصجو شلبا هج وت هنیرزوا غربسنوقهرزوآ

 شمریو تحارتسا هدانلیو هنسودرا ید فوزووفو شل و هدقالاووف
 بوارعوا هناراس> قوج نداتش تدش جد راسور اعقاو ۰ یدا

 كيب زوب و نکا ۰ یدیشقا لارت هکب زو یرارفن كيزوبجوا
 تد رفطظم یرلهدل وا لئا هعشد ندن راقدنل و هدلاح مظتنم هلهجو ره رفت

 | هض رللازج راسو هفوزوتوق بولک هیانلیو لاحرد یک یکیدتشیا
 هسذارف كنابرتسوا لرک و كناسور لرکر ار هلکعا رتافاکم هداعلا قوف

 هيا زالوا ج نامه كرل یتغیدلوا هد روب تعنیرلفل وب هدنفافنا

 هده رص یکیدلیا ٹبشت هنریادن كمرب ودنا لاخداهنفافنا "هرباد ییابسورپ

 یرلنالا یدصقم بويل و هدنسهیعاد كما هوالعرپ ر هنکلام یدنکح

 هسیا رسيا راولایسورب و نکو دبا رمصح» هصیلخت ندنلط هپ كنویلبات

 نوجما ناتسهلو یتکجهدبا هداما هنب رودنکح یتیرهصح یهدناتسهل
 كنانالا صوصمنا یلعو كنابوروا یتکحهبلبا لیکشت هص وصخ تموکحر

 ید یسودرا نیتسنحا و هدهرص و هتشيا ۰ یدردتا نالعا هنفرطره

 كنسودرا تلانو دقام عدآ مدآ هرز وا كل هدا بلج یراولایسورپ

 هدرب ز تيان ۰ یدیشعثربک هب هرباخم هلا قروب لارج بوی روب ندنسهقرا

 ردشمرب ویلوا قلم هنسودرا هبسور راولایسورپ هلهجو یغجهنل وا ناب
 هارو راح ولناق هلو كنا وروا  هزههیلخاد عیاقو ٍ هلک یدعت و

 هدافتتسا ندتصرفوب قرەنلو فرط یب هلع تلود هدانا یتیدلوا لوغشم

 تقولوا ندنکیدلک مزال كلیا رظن رصح هنحالصا كنس هيلخاد روما هلا



 ۱ ا رکن و 1 قوس N هض رب دام قرهلوا

 . كسحرفا لوا نرمشت ودرا یکیاو یدلربو رارف هنراصوصخ یسلشارپ
 | تیابنو یدلوب لوصو هنبرهن ات هدنزکس یمرکی بوقیچ هلوب هدنزکس نوا
 هتشا. یدنالکشت یمودرا زسنارف لویرب ردشلرب هلسودرا رکترو
 . لارق هلکلکچ ورک توصهروط ددبردام نوطکسلو درول هدهرص وب

 هدنسهظفاحم كتخکیا یمودرا زکمو یدلوا لخاد هنتیاب هن فزوژ

 هدلوا نوناک لالخ ید یمودرا سلدنا یدلاق هدلتساق یسودرا ریکتروو
 ۰ یدلوا یشن هلشق هدنلحاوس یرهن ژان
 ودنک راتکالف یقیدارغوا هدهیصور كنسودرا نویلپان هدهرص وب هتشیا
 لید الاب هحور هسا نویلبان ۰ یدبا هدقلوا تتاع بجوم هنسادعا

 ییتسودرا هدکلرب هلا تاذ جاقرب ندنسهرکسع یاماو رد تفایق
 هدنزکس نوا كنحرفا لوا نوناک كره بوراب ییاوروا ابفخ هليا رت

 دل راتک زلف مہ هظع یتیدارغوا كنسودرا هدفدلوا لصاو هسراد نالوا یتا

 كمردتا لر فرص هرثص هقشب ییدمام راکفاو قمردنونوا ینتاریثأت
 ندوب هلع ندداسف یقیدل وا شمرامیح هدسراب كنهلام لارنح امدقم هرزوا

 ینیما رهش یتح بودا ماظعا یب هلئسموبو شّعا ریدکت یتسالک و یبالوط
 هلهجوو یسانو ۰ ىدا شمردلا هب هكا تح ییوشورف وینسوم

 ۰ یدردا یعس هنعظنت كنسهرکسع وق هدلاح یفیدلوا هدقیادلا

 هدنندوع هسراب هرکوب ندنکودبا شمردکچ یتسهعرق هبت آ هنس هحدقاو
 هدقش وا میلعت وربندهنسرب ۰ یدیشفل وب ایبس هل رک اسع كي قرف زو
 قرف زویکیا هدردقن ینیدنلوا هوالع اکو هیلمرکاسع رواط زو نالوا

 ههباسح كنويلپا ۰ یدیا كج هلی هدبا قوس ودرارب بکر م ند رفن كی
 كم یللا زو ندنرابدن وکود كنسودرا ويب نالوا هدز تکالف هددسور

 زا ًارظن هنکح هلی هالبوط رکاسع قفم كي یللاو زسنارف

 ما یتکج هلی ه ورو هنن رزوا هبسور هليا ودرا جسجرب بک م ندرفن
 us هرزوا یعیدنلوا ناب هدالا هک وبلاح ۰ یدرودا

 هغروبسهنوق هلبارکسع ی دن وکو د كبب جاقرب یناطباض وا مما قر هلو ا ناشی رپ و
 ۰ رلیدبا هدکمروک تاقییضتندنفرط یسلاها غربسینوق جد رانا بودا اجلا

 اهد هب ممر یلاوحا كرازسنارف هداملا قوف ةعقو ر هد هرصواو

 ۰ یدشمردشالرغآ
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 هاس هظفاح تنکلاع شنالاو یقردتا و ددا و هر
 با ایناپسا هدلاح یغیدلوا عساو تیا هسیا كلافوب یدیا لوغشم
 ۰ یدمهدیا مدراب هراودرا رکید ندنفیدلوا ردالصو یتسهرا كن هسنارف

 نسرود لارج هدلاح شیدلوا ترابع ندرفن كی یتلا قرف یسودرا لاعت

 ارل هعلقو رهشو ردا هظفاح یتسالو لتسف قرەنلو هدنسهدناموق

 یرلارععو یرلغاط هدقدنلوا قیرفت تارف نالوا روم

 رکسع كيبشب یمرکب حنا وشراف هنراهتح لوبنابسا نالوا شمالباق

 تح بولوا لکشم تیاغ هرات هدتهجو هيلع ءان ید رولب هراقیچ
 هلوا لصاو هديا یکيا قحا بوتکیرب هدیردام ندسراب هعفد قوج

 هاروا یربخ یقیدنلوا بصن نادناموف موع كفزوژ لارقو ۰ یدرولپ
 اشا نیسهصوصتح تاعلعتو ساوا كنولبا نشرود لارج ل

 ۰یدشعاناب نغح هیعغاط ینیرا ما كفزوژ لارف هلع ندنغیدنلو هدکلیا

 موسع كفزوژ بولوا هدلوو یسهلماعم ید كرانادناموق رکرید

 نالو هدننیعم زکلاب یرماوا كنا ینا یثر دارم یظفل یا

 هسدا ودراو یدرولوا یراح هیرغوط ندشوط هدنسودرا دی ردام

 ۱ ۰ ید هدنسهدار كم ترد نوا

 دح یراهشاضم هطامو هدلاح ناشی رپ و قرفتم هلیو یراودرا زسنارف
 هر رفا سام یسهدالبم هنس ( ۰۱۸۱۲ ) لک

 هنهاک شش یسەدلب قثامالاس هدنارب زح و رایدالشاب هن هيض رعت تاکرح

 رانا نومرامو ریدلیا طیض یهدلبوب هدنفرظ نوکنوا بولوا لصاو
 زوعو یدلبا تدوع هغنامالاس نوطکسا و هلکع رو هنرزوا ییعحر طح

 نومرام یدنالشاب هکنج ولتدشر یدناح هرکیدکی ودرا یکیا هدنجا

 كنو ۰ رایدل وا روبح هتعحر قرهلوا مزمنمو بولغم رازسنارف یدنلهراب

 هدنشپ نوا كنیګرفا سوتسغا هلکعروب ورايا نوطکسللو درول هنرزوا

 یمرکیو یدلکج هنتبالو سنالاو هليا هیلخنو كرت یدردام فزوژ لارق
 هدنلئاوا كلولبا یدلیا طبض یدردام تو نولو درول هدنسبد

 ین هن یدلک هاب كفزوژ هلبا هبلح یسلدنا تلوس لاشرام جد

 ] لاشرام یسر برح ناکرا یدنلوا دقع برح ناودر هدننص هرکاذم

 دقرف یکیا كنسودرا سلدنا هلیسودرا رک نوب شا هرزوا نار كنادروژ



 | همدعاسم یکیدروک ندکلف وربدندمرب ههراچهن ۰ یدرولوا شقک

 هروکز وک یتسودنک هلبا ناش صرح تیامنو یدروتکروفو رک بونادلا
 ۰ یدروشود هبهطرو مظعرب هلی و

 ۰ یدا سوکنمو سوکعم ید یلاوحا ی؟هدانناپسا كلرازمهنارف هدانناو |

 یاکاموف رکنا ناو هداناپسا هاهجو را ناب امد رک هلوش

 هلرازسنارف ردبا طبض یب همه مقاوم ضعب یکزوژاداب نوطکنیللو درول
 نویلیا ۰ یدیشغا اعا یتیرفظم رانا یربفدلوا لئان هلبا هراحم هنس یکیا

 شمروتوک بولا رکسع زار ندایایسا نکردیک هنرزوا هبسور هسیا

 یردارب نالوا یلارق اینایسا ینفلنادناموق موع كنب راودرا یهدایناپساو
 یمهصالخ كناهلعت ییدرو هفزوژ تفولواو ۰ یداشلنا هلاحا هفزوژ

 وشراق هرارلکنا هجاطایدلو ندهظفاحش ییشسرط هراحم هلا هسنارف

 هدنروص كجه هشلر ییرودرا سلداو ریکترو هرزوا كم رو

 یهدایایسا هرازسنارف هکوبلاح ۰ یدا ترابع ندردنلو ضاح

 سنالاوو سادناو ریکتروب هکیدا مسقنع هبودرا شب یره اک وف

 نم کتروب ۰ ردیسودرا دردام یتعی زک رمو یسودرا لامثو یراودرا
 تک ص ندرفن كب یللا بونلو هدنسهدناموق نومرام لاشرام یسودرا

 ارز ۰ یدا یراستعا مار یسلوا رببعت یسودرا ریکتروب اکو یدبا

 ینیراهاکو درا قردلوا روبح هتعجر ندندودح ریکتروب رازسنارف تقولوا
 یتکلاع ریکتروو راشعا لقن هنلحاس یرهن ورود ندنلحاس یرهم ژان
 ا یمرکب و رکنا كم قرف نانلو هدنرلوشراف لرهکزاو ندالبنسا

 وبشاو ید راشعا رظن صح ه هعفادم وشراق هنرکحاسع "ریکترو

 ۱۵ دن 2 نالوا رز ومام هدا رج و هتصف ندتسودرا تمنارف

 هسباو یدرولب هقیج هبرح نادیم یکی ید زوتوا قاب هدقدنل وا

 . نومرام لاشرام هيلع ءان یدیا لکد هدهبافک دحهلتتست هننوق تان راتعد

 نویلبات هدهسسا شکا امدتسا نسخ وا دادم هژرکسع رادقمرب نماد

 ندرفن كبزکس یللا یسودرا سلدنا ۰ یدشماغلوا هدعاسم ندنفرط

 تلوس لاشرام ید هدنسهدناموق تلوس لاشرام بولوا بک

 رڪڪ٫د هلتهح یتیدلوا لوغشم هلا هرصاحم ییسهعلق سفداق هسا

 بک ندرفن كيزکس یللایمودرا سنالاو ۰ یدک عطقنم ندراودرا

 ۱ بولوا #
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 هرکی وچ كمتر اسجو منا قبلعت هرخآتفوینتملصم یاسا كنتكلع || هل پولی رار هنیرهش ابواشراو نالوا یتموکح رت ات هه
 كج هلک هلوصح هلا راکنج هدایز دوخاب یکیا بولوا عرح یتیداراب هشیا |

 مکیدتا باحعتسا بودا لوم اموبد رولوب ماتخ هليا هلباقم رب زکلاب داوم

 ییربن نا نامه نکیا ندهمزال تمروس هکنعب هلا طاتحا و یاب کک
 رهق رهظم یرکسع نالک هنوشراق قرهلباب هب و ندب و هننکلع هلډلا راذک

 مدتا لوخد هن رهش هوقسومو تکرح لاما الب هرکص ندکدتنا رامدو |
 ید یرخا كمرع یکشاک بولواو یمهعتن كلابقاو تداعس هتشيا |

 یتیب ولفم یتلود هیسور بولوا كلام هنعدق تعیاب كنهیسور یدیلواوب |
 نکیا هدندیما ر دا لوبق یتطئارمش هطاصم مکحهدبا فیلکت هلبا رارقا
 توردتا دفع هداصم هدرنلب یلود مس ور هلا هناعع تلود یلود هزنلکنا

 ییمع وا لاعا هزپهدلع كن غ هبس ور روم اب هن رزوآ مالسا لها

 ح وسا تیرفتر توداتر ند رالاربح هساارف و ردشا وا تلاحر یدّوم

 هلیسدضا هلدابم هلبا ایجورو یتنکلم ایدنالنف قحا وا لصاوتم هتفللارق
 كنكلاع هسور لردا تنداحو قافنا دقع هلا نهرانعد و تناخ هننطو

 رکید بولوا یسهدرکعارتخا كهبلا راشم لارنج ید یبنرت یسهظفاحم
 هد صا لوا هلکعا E ند هام ی هببسور یلود هرڪا ندفرط ۳

 هرخ الاب تولوا بتم ندلاعتو رخأت نالوا راکرد هدندافعنا كنهطاصم ۳
 ییرلتدوع ندهیسور كع رکاسع هدقدلوا موزح یقیدلوا هدنتین حص |"

 یدوع كع رکحاسع هلسس دور كنکلاع همس ور مدلیا هسلت

 .ندنناتم یرلکدتبا راهظا كرازسنارف هدایالب و بئاصم وللوب بولوا كلهم
 "رایدلوا كفنم ندنراتدالجو تریغ كد هیوا كردن نیت یراترهشو ناش |"
 | د یراتلود ابوروا مدلوا شالت راچود نب هلیسهدهاشم كیاصح هبوب |
 هرکصندقدلوا فلت یرادقم قیصن كمرکسع یا ۰ ردراشلوا رک 6
 موعش هزعرزوا هد رف دهع هلبس هبعاد كلک بلاغ د هځرزوا یس دیش ۳

 2 ۰ (مدرولبررقم یییرلکحهدا ضرعتو ۱ ۱

 نکیآ هدمونسوم هرزوا یکیدنا یی الاب هجورپ كنسودنک رکا نویلپان || 8

 ۰ یدرولوا شعنانف هاکمزب كرتندلریف یناشو ترهش هشيش یدیلوا توف ||
 دن رخآ ندمرک هنناق كسوف هح و یدیلوا توف ندجا یه راحت و هکلب ۱

۳ 
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 ۲۱ سند هات تات هلا ول ووا عقاولاف یدلوا ادب تعوصخ

 ا شادلداعو ترام هلا تولاق رسد هقغب ندنکود هسور

 دوخاو قاوا راتعاو ذوفنیب يقرهلاق حراخ ندزفافنا یتاود هیسورو یا
 روبح هرابتخا یر ندنرلتتش كعا هضراعمو تفلاح هز ةباقو یناش

 طیض ییسهعتما هرلکناو ما لا ییتروص توخحو بک هدلاح یتیدلوا

 نوبدنلوا طیض ندزفرط كنتبالو غروبمدلوا هلبا عانتما ند هرداصمو

 هب هلداحت بيرق نع بورب و باوج هنارورغم ید نب هدکدتا مایق هب یکشت
 قفاوم نم هیکلم علاصم هننارادمح اب ورواو یدیشلوا نایامن نمدادعتسا
 لومأمییب راکج هيا هلخادم كنم راتلود اب وروا هد هلداحت و ادانتسا هتفیدلوا

 نالوا هدمتح نکیا ظوحم یسهصلن نسح كتهظ وم هب را ندیکی دنا

 كن راودکح هلسوو ادق ینعفانم كن راتلود ءان هلی را هع دف تموصخ

 یتلود هیسورو رایدناارجا هنعاشا كنالدت قحهلوا بحوم نطاطحا

 موزج یکج هد هدا ما رتلاو لوق یتلوصا تیعونع هلغلوا احالا عیسو
 نداب وروا هلا عاحرا هتنیه یعیدنلو مدعم هنسزو ندنو یتیلودو هلغلوا

 نبمأت و صیلخت ییاند ندنطلستو بلغت كنسهشاط قازفو قغارب حراخ

 كبلطمو یدیاراکرد یفیدلوا ردنقم متلود قحا ید اکوب بولاک مزال كم

 اا سیسأت هش رزوا یوق ساسا ر یتکلام هل نوحما یسلک هلوصح

 نوا كهردشا لوبف هب هیسور یدودح قج هنلوا دن دم هلا اق

 هماقا هدنادحرسم یتلود هسور هدلاحو یدنا دال كا هبلغ هب ولدیسور

 حراخو لصفنم ندنربتلود اب وروا هللا راظذحسم كب زویجوا كج هل ریدتا

 فرطی و ینجا هز یکلاع ردا قافنا دقع هلا یتلود هرتلکنا بولاق یک

 ارجا قحا بولوا باوص هروکذم تاظحالم یدبا ظ وح * یتج هلوا شلاق
 تمادن شکترسح یرلتلود اب وروا هلب و ندنو ندنفیدمهلوا رسیم یعامتاو

 عورش هه راح بولیدیک هباینوسقاس هسیا لاح هنره ردکحرک هسلوا

 هلالخا و ریبغت یتابیترت مکیدنبا ميعصت نوجما یکلاع هل یتلود ایرتسوا هدقدنلوا

 بودا تساحت ندهداما و در یی هعطق ینیدل وا فرصتم هدناتسهلو ترشابم

 هحاس و نبع صاعا ندندادرسا كنهعطق لوا ةياعر هن رطاخ كتلودوب

 هب امدا یلالقتسا ناتسهل نالوا مزلا هنسهظفاحم كناب وروا یک مکیدنا

 غیدلوا لیجخ ندقک رحوب و مئا اطخ هدهداموب ندلجا یغیدلاق اقا

 هک هلدهج ۳
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 هلکلیوس رازوس لیخ 7 هدنملع كن و ىلا اروم هد رح ناود نان را

 عوقو هشفانم و هضراعم هدنرنب هلکلتا هلباقم اکا ید دواد لاشرام و

 رازق بو دل وا زعا تعاطا الصا هنراطباض هسا تارفن یدلو

 سکره قرهقیچ ندنتشیه ودرا قحا بوم هروط ید هدونووق قترا
 لراقازاق یاطباض و ارما زسنارف هنرزوا كنو یدلاق هنشاب یدنک

 رکسع یدنوکو د كي جاق رب نالی هلتروق ندنندش كراقوغوص و ندنموجه
 بواک ردق هننربن نع ید راسور رایت اناج هنسهدلب غربسنوق هليا

 كنیحرفا لوا نوناک هلتهج و رلیدتا تغارف ندسفعت ما هرکص ندنا

 یسیلاها غربسنوف اذه عم یدلربو ماتخ هب هیرح تاکرح قترا هدنسیم قم

 هکرلیدبا هرزوا توادع و ضعب هبنر لوا هدنقح رازسنارف یک رلناملا راس

 ندقوغ وص یدیسلوا رکسء.ردق كب زکس ید هداروا ندنسهقرف هرزوآ رک ا

 ىجا رخ دا فلت د یرازسنارف نالتروق ندد ل

 ردق یک الک ندنرالا اراظتنا هندورو كرا سور نوح ا ارجا ییرارکف و و

 ۰ یدرازامروط ورک ندتیضت یرازسنارف قرهراقح تالکشم

 نایلوا لثلاب قوبسو رلتک الف عظع یعيداضوا لرازنارف هد هب راحو

 ۰ رولپ هئلوا روصت هدلایخ طقف زامهنلوا فی رعت هلبا ف راتتشمو تجز

 قحا لرکسع كي جوا زوتوا زویشب ندبا زواج یتیرهن نع رخومو مدقم

 ید یرادتهرب بویلوا كعد فلت يه یسیئاب یدلب «ل-تروف یکی زو

 زویحوا یرادقم كنافلت هد هسا شلاق هدنابح قرهلیغاط هفانک او یارطا

 لیا نیم هک موزار دسبا هن راو ۰ يدنا رک قلوا هدایز نر

 كنا درع سوفن كس ردفو كردنا تدشن ندنرورغو رک كنوبلیات قعا

 روک ا صخور فک تولوا دف هن روضوا ييو ناک ۲

 ۰ ردشعا مازلتسا ییلابفا لاوز كودنک ی لک مازهنا

 هکردهدنسهرکد یعیدلوا شمزاب نکیآ هدنش هر رح ( نلا تنس ) نولو

 كلود هبسور هلجزا بول وا جوک كمردتا ارجا ییلوصا هب ر هرصاح

 هلغمالوا هدیسر هنن راهجرد قمالاق تحاح هنسهعشما هرلکنا تب روم

 كنسهعتما هّرلکنا ید هسا مسع ما یساریدتا لوبو كعونم لوصا

 تصخر هرهءرحاق هسا لود هیسور بونلوا فیلکت د اکا یییعون#

 هدزغاب هلکماعا تفاوم یتلود هیسور هدیکیدنا اکتشا ندنفیدل وا هدکمر و
 ف
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 نکرفات كنرارح هر ندرب توزسوک همدا یتساضعا شک وط هدک د اک هن

 یراقدلوب هدرا بوک ید یرلیضعب ۰ یدرارریویلوا فلت قرەلوا سم

 شن آ هکوبلاح بوراو هبوشوا نبرد قرهقاي شت آ هدایز و بوریک هر هناخ
 ۰ یدبا رارولوا وح راراناب د رانا قرهشوتوط راهناخ ندنفلقوچ

 كنوب هلن وب یسهفرف رب بکر م ندرفن كيبشب یمرکی رازسنارف هدانلیو
 4 یوغ رویسیا تولب راقتح هرزوا كعا مدراب 4 ودرا یرلیال آاناوت و ردا لا

 هغ وغ وص قرنلو هدنحا سا ردق هتفولوا هسیا رکسع و یدیشلردنوک
 ۰ رایدلوا فلت هرب هدوهب بوی هنابط هاتش تدش ندنفیدلوا شمالا

 دورولایدل هنهاک شد انلیو هدنزوقط كنیحرفا لوا نوناک ځد ودرا

 هرزوا كمریک ه هبصق ره هنکج نور رب رکسع بوقیج ندتعاطاو طابضنا

 لوخد هرهش یسهیش یدلوا فلت بولیژا هداتلا رلقابا یغوج ر هدنرا هج اهم

 ۰ رلیدلیا امي یرهزاغم و ناکد هليا
 هدنسیلا وح یرب( و هران ) هیر لارنج هلبا غربمز دراوش سنرپ هداننا لوا

 هنت رلقج هاب هت هرکص ندنآ هدهسیا راشعا هباغ هنسودرا هتسور نانلو

 ۰ رلیدبا هدکملک# هدنسهرا ژیوسن هلیا منولسیا ندنفادلوا تاعلعت هدنرللا راد

 كنرودرا سور هل اب فوزوتوق هرکص ندنسهعقو ابنز هرب هکو بلاح

 هن رزوا چ رمز دراوش یودرا یهدنایعم یدنک قرهلا هنلا یتسهدناموق

 انلیو ندلوف رر ید ینیرودرا فوقاصج و نتسنمیو یک یکیدردنوک

 ۰ یدیشعا قوس هنرزوا
 رفازف نالوا لا همدقم اس وز نوک یضنوا اس ما لوا نوک

 ردق كی یمرکی لرهشود هشالت كوب رازسنارف كجك هنهاکش انلیو

 هدانلبو یراحذ و تاه ولت و یرکسع یافعض و نحورح و هتسخب

 ناتو هداطتوو راتدلیا رارف هر ورډ تروج یل هلا لر

 هدوجوم دوقن ندنرفدلوا روبګ هغعار هدلو بویمهیشاط نس هنزخ ودرا

 لاها راحورحم و هتسخ نالاق هدانلیو ۰ یدلدا امن ندنفرط رکسع

 ندنرافدل وا یرادفرط هبسور هسا ربدوم یدنآ شث وا سفت هن رهناح

 د اردا یک لاها یر ندای و هه لوا ودر
 ۰ یدیا راشعا فات ایک یا و

 دقع لو ولایدل هم دلب واو ود رازسنارف هدنسکا نوا رو نه رهش



 رایدنروکسوب وریک د هدفرط یکیا یراسور تیام بودا تربعردف هبهجرد ||
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 كندصک هله ریدشا موحش بور و ماظتا هن راودنک رارکت رلسور

 ندرشح زور نوک لوا ۰ یدربو لصبف هراز راک یدرا یغنلک ارف

 یی ربرب یدیا نوکرب یلالب و یلتک الف لا نوجما رازسنارف یدیا هلو رب
 یدراغا رهلک یک ولوط هښ رارزوا نکیا ےک ندر رب وک كره هنکح

 هلغب وف رای رپ وک هعفد حاقرب نوسروط هلب وش رب زا بولاق هدنتلا راقابا

 بوشود هب وص قرهلوا قشی راق همراق هلبا رازوب رلناسنا یهدنرارزوا

 هدوریکو رونلو هدنجا رل هکلهت ولرد هل ون ران دیک ورابا یدرولوعو

 هرو هحمک لوا رازسنارف ۰ یدیا روئالپاص هنب رلقارزم كراقازاق رانانلوب

 كجهلب هاراب هشبا كی زکس یدب قاب بوروک یی رارکسع یراک دلی

 ۰ رایدفا رب ربسا هنب رللا راس ور یی رارکسع

 ۰ رایدچاق هنفرط ولوم نامش و رلیدقاب یریرپ وک حابصلا یلع یسادرف و

 هل لزسنارف هدو ردو هعفو نالوا ل برض ود یک الف از هرب هتشیا

 یانلاف هدتسهرا رازو .یرادقم 4 و یدلوا هلبا ترج تالا ی

 یدلزا هدنتلا رلقابا یرادقم ه و یدلوغو بوشود هه وص یرادتم ه و

 . رطب هسوک هقغب ندنراترضح لاعت لا ای

 هلیشرط ونيسو و ولوم هلک ود هلدربق لر دشلکنح رازسنارف هسلا لاج 4 ره

 روف كب زکس قحا ردتقم هه راج كنويلبان هدر دک هی ا

 ۰ یدرونروک یراهراما مولوا د هدنرازو رانا بولاق یرکسع

 ظوحم یراتکرح و مایق هنهیلع نویلبان كنسیلاها اناما هنرزوا لاح و

 اید نوطا ندسشنبدلوا لقح یروهظ هاف و داف سد

 كنسودنک هرزوا كلا هباقو ندللخ قرطت یتننطاس و كعا ببتر رکسع

 یلوات هدنشب كنس رفا لوا نوناک نامه هلکمروک موز هنسقل و هدهسنارف

 الد یمودنک و ۰ ید نا نعت نادناموف شاب و ماتماق یاروم یلارق

 ۰ یدک هسراب ًايفخ و

 هبانلبو هلبا رونف و سأی لاک بوقیچ ندینوغرومسا هلا ودرا قسد اروم
 یدب زوئوا هلیاسح دارفتاس بوُشلهدایز قوغوص هدانا یکیدلیا تعزع

 بوکوط هدرالو تارفن هجرلکی ۰ یدراو ردق هنراهجرد زکس زوتوا
 قانوق ید یغوج رب ؛لرکبسع ۰ یدلوا فلت یسهفاک كناناویح یدلاق

, 



 1 | كرنا هلا ف ییرب وک و فوقاصج لاربما هسیا هداشاو تولوا

 ارت رکن یا ملا دنا لک ٠ قدا شک یر اش

 حراخ نکیا لکد لباق یسک بوجآ یرالو هلرکسع ناشي رب و نوعر و

 ۰ یدلیا روهظ هعفو رب لومامزا

 یراوس ردق كب وني روق لارنج ندنسهفرف ریسنس لاشرام هک هلب وش

 شلورلیا ردف هفوز رو كرهشاکنج هللا فداصت هنسهفرف قازف ر هلا

 هنسودرا كنويلبان هللا روبع نب رهن از هرب بوم هنود وربک قترا و
 هقناب ووتسیا كنولپل رب هدلاح ینیدلوا شمالاق یسهراح هقتشپ ندننغیص

 قرهلو وص ردق هثن راق ارتا هدد ینیدل وا شمس هدنراوح یه رف

 لاحرد نویلپا یدک هقیچ هنناب كنويلپا بوک یب رهن اسنزهرب نداروا
 یسودنکو یدرب و ما ه هلا لارج نوجا یساشنا یر وک یکی هدارو

 تکرحو هجوت هتخاسرب یرغوط هفوز رو نوا لافغا یرلسور

 یرب وک یکیا لاحرد هللا هداعلا قوف تراهمو تربغ هلا لارج یدرتسوک

 ۰ یدنوط ید وشراق بولک هاروا جد ییهفرف ربسنس یدتنا اشنا

 ندراب رپ وک وب یسودرا زسنارف ینوک یحندب یهرکی كنج رفا "یناث نی رشت
 ۰ یدالشاب کمک
 یرلکحهدینا هجو هفوز زو لاح هم# رازسنارف فوقا لاربما

 یراقدالشاب هنساشذا یر وک هد ( هقناب ووتسبا ) یبح بولوا هدندافتعا

 تیما هفرطوا هلنظ شرتسوکر ب نوجما لافغا ییسودنک هدکدلرب و ربخ
 ۱ ۹ ا  بر و ۳

 قحا وا فثاو هلاح تعفح یدیشعر و هفوز رو ینتوق راو كرهیمر و

 | نوجا یرللدیا احا ایلک هلا موجه هن رزوا لرازسنارف هدکلرپ نامه
 یعصح كنسودنک فوزوتوق هدکدتبا فیلکت هنیتسنحتب وو فوزوتوق
 بودا ففوت هدنر هلتهح یکیدقسیا یتسلتا ترهش یسک: كفوفاصج نالوا
 لاحرد هسبا نتن و یدشمردنوک رفتن كم نوا نوحا دادما کا طعف

 ۰ یدک هن راوج یسه رق ) هقناب ووتسیا ) هلیسودرا

 كدا عمحت رکسع ردق كيبشب شع هدنتلا ىلا كفوفایحج هروصوب
 ییا روک ذم ؛لرربذارف الاب هجور هلکعا مایق هه زواج تکرح نامه

 ردق هماشخا یستربا یدنالشاب هه راح نوک یرلقدالثاب هروبع ندب رپ وک
 دل وص رانا رف یدنل وا 4 راع هنازب رب وخ هداع)ا قوق هدنس هفت یکا ۵

 سس

 ۱ چ ه هح رد ۷
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 تارا ,دلا یی و ا موس |
 قرهلوط ید یهدنس هقرا بولک ندنلوص هدنلوخد هه وئسارقف

 شالت هدایز كب هنویلپا هسیاو یدریک هنسهرا كرل هقرف رکید هللا نویلپا

 نجد نامه یدروک ینغیدلوا شع اہق تالو بولک نژوا سنر ۰ یدرو

 یدردنوط عف ومرپ هنن ا ر كنسودنک هدنسوشراق نوحا لافغا

 یکیا بودا تک رح ندرال و قشالوط نیل هک هاب رک قاب یسودنک و

 دن رزوا كلو ۰ یدریک هه ونسارق هرکصندکدرب و تالت ردق كي

 را سور نوا یراتروق یی راهفرف ینو دواد هد وجآ یو نویلپان
 ید و بویه هدان وا ندنرب یتسودرا هیسور هد هسیدتآ م وحش دن رزوا

 اب هحور كنژوا سل دواد لا رام هدهرص و و ۰ یدلواروبع هتعحر

 هدا او هدهسلا ش د هنف رط واو 5 قرەلا جد آلا یعددلوا نشا

 اا ا لو هشروا نالو هدرزوا حر ا کک

 ^ بویقاب هئیشرپ نویلبان هلغغاوا رابنتسا یکیدلیا تکرح كفوزامروت
 هلفوخ ندنعاطقنا كيعحر طخ ید دواد یدبشعا تع زع ه هشروا

 كراسور توئبح ندا وتار نیل همک و بوبم هباکد یتسهقرف ی لاشرام

 وش ۰ یدلیا هجون هبهشروا ندنسهقرا كنويلبات لر هک ندنتلا یراهلک

 یکیا نوا رلئالاق هدلوب هلا رانلوا فات ند رلزمشنارف هدسنفرظ نوک یکیا رب

 2 0 ناب رفت هسا ی لاشرام ۰ ید وا غلاب هرفن ك حوا نوا

 فداصتلایدل هنعمد هک یه ° قروه ر 1 ندتسذلویسلا هدن.سل دن نوا

 اک یارو سد روز بودا كرد یکجا و

 هباص ی لاشرام یلدصک هدلاح یرافدنلو هدنسدوق دانتعا ا8 سا
 رازو بونا هتل ات ر هشد كره ورو ندنرزوا درز رو و ندرلیدا و

 هد هسا رش واق ا هددشروا هلا روبع یی رهن رب هند ندنرزوا

 1 روق یزویکیا كب قنا ندرفن كيب ید یتا یهدنلیعم

 ترد یعرکپ قحا ردنقم هفغوط حالس اه كنوبلبان هدهشروا هرکو

 قارسطابضتا بويعا تعاطا هن راطباض ید رانا ۰ یدیشلاق یرفن كي

 هدرالو نوا فیفح نکو كنودراو یدیشلوا لصاو ه هجرد تیا

 ؛ قدی ار توو تام لیبخو شلسا فلتابشا قو

 رص” هنسب رپ وک فوز رو یرادیع ندنرهناشزهرپ لرازسنارف اذه عم
 همس



16 ۸۲ # 
 قرهلوا اک هغ٤ ار واط ی اا نوڪ ا كب هدیک ورايا نوسل وا مدق رب

 هدقلوا فلت هلبراقارزم كراقازق یک و فده هنر هلک ك نن راپوط هیسور یهک
 لا كران الاق هدنابحیدنا هدر وق ندنعلا تاذع روس قاوم رانلوا فاتو

 ندندما قلو لو لو یب رکدتسبا ره هدنسنلوعسا ید یسیلست وب

 تامزاولو تالو 0 و هسلا و ریمیسا ا و لاح ۰ یدا ترابع

 دشاو ارحا هلتفو كرل مما نالوا ش رب و امدقم نوا یس هم و

 یا نوا لا نا نا یا وط ندنساف هلو اشنا هنزال

 بارخ یکیرلفدقارب یرهش هدنراةدلوا لصاو هنب رپش قسنلومسبا رازسنارف

 یقج ەن راب نوسروط هل وس راو تالوک ابو هالا یراقدموا رار داون

 ناصع و یدلیا نایصع ب واق لمحو رص چک رلبدم هل و هل ر

 ۰ یدلی هلب رردصاب هلبا لاح ج وکكي
 رولوا غلاب هرف كم نوا زول یسودرا كنو يلدا نکیا را هیحم ندد وفس وم

 كنارفن راتوط حال ىلا هدقدلوا لصاو هنن رهث قسنلوعسیا هرکو نکیا

 فوقایهچ هدنرزوا انب ز هرب هسیا هدانئاوب یدزالوا غلاب هک یر یرادقم

 هنسودرا سور ر بک رم ندرت كب و ندنر هدرا نیتسنهن و هللا

 هللا رکسعناشب رپ و نوغروب یهدننیعمكنویلباث بولو توق یلاقحا قعاچ
 هلیسودرا نوت ندنفج هیمهلوا لباق یتمواتم هب ودرا یوفو مسحرب هل وا
 ۰ یدزابب دادب هک شا رطخت ییسهکلهت قلوا رسا هت ولهبسور

 رج ورلبا هلا تع رس ارزو ماظتا هنت ودرا ھن ن 3 هک راج هن

 هکسودنک هقشب ندتمارا لور هرزوا قعتواص بوک ندفرطر هد ودنا

 هدة نل وما یی رادعهر دا رد وط هیلع ءان 8 ىدنڈساملاق تاح قد رط

 یرد » الا یرا وس نال و ها سا بسک ینه هدا و لع زر توعار

 هلو هدیدرد نوا كسك رفا 3 ی ات یا لا یا هبلغ كنودرا و

 لاو قحهبح هلو یسهقرف دواد یسادرف یدتبح ندتسنل وسلا یسهقرف

 ندورک قردهتا هللا توراب یی راراصح كق نلوم یسهقرف ین هرکص

 یمرکت ترد یا قوعوص هلا هند دارغتاس هدمایا و ۰ یدا ثكح هک

 ٭ موج $



 اکو نا

 تک یا ی ما ی ام

 گن

 قساولو نیل دصک راس هرکص ندفدنل وا هب راح رب هدنهاکشدب یمهدلب

 فوقاځچ لاربسا و هنغیدلوا شهکچ هنسهقرا یبوص هلوا هللا قارحا

 هن رزوا هیر لارنج هلا غربنز دراوش بوشارب هلیسودرا فوزامروت ید
 هنسهفرا كن رافاطب قسد و شفکچ نده راحت عرمز دراوسش هدک درو

 توغار رکسع یناک رادقم هدفرط لوا فوفاحج هليل وا شغغیص

 انزهر هرزوا قعشواق هنسودرا نیتسنح و هللا رفن كيشی زونوا یسودنک

 فوفاصجو نبت نیو ارظن هنکو دا شا هجوت هنتهج وراقو كن رهن

 غلاب هرفن كيب ناسکس یعومج كنودرا یکیاوت بوشلرب هداروا یراودرا

 یدیاراکرد یرلقدلوا هدنربدت كعسک ینیراتجر طخ لززسنارف قرهلوا
 اردا تکرح هلا تعرس لروتکی و لاشرام نویلبا هش رزوا كنو

 هن رزوا فوفاعج كغرمز دراوشو یمعشلرب هلسهقرف یسنس لاشرام

 نوجحما یسلوا منام هنسع"رب هلسودرا نیتسنحهب و كنا لردا موجه

 هدنسلنلا كنحرفا ىا نم رشت هرکص ندکدتا لاسرا همزال تاعلعت

 ۰ یدلوا ناور هلو اهجوتم هتسلل و عسل

 نینسنحتو هد هسا شعل رب هلي س هقرف ریسنس یس هفرف روتکی ۴ هکوبلاح

 هسا ع رمز دراوش ردرلشلوا روبح هتعجر لر همدا تمواقم هنسودرا
 یهدنسهدلب قسنیم فوقاصچ ندنفیدنارواط رغآ كن هد راکطابتحا یداو

 ۰ ردشعا هجوت هنتمج انز هرب هرکصندکد روک هلا یرارابنآ
 یعاشا هحرد یکیا نوا ندرفص هلاسح دارفتاس رفوغوص هداناو

 ۰ یدیشمراو رده راهجرد ترد یرکیو زکسنوا هدنفرظ هتفهرب بولوا

 راغاط جالع یب و حآ زسدروب زسرپ رازسنارف نکیا هدرا هجردوب راقوغوص
 فوزوتوق ۰ یدا راردیک بوالراو هدنګا زو و راقو رهصک هدنشاب

 كنهوتسومو بوریدیک هسبلا راتوط قاصص یدوجو هنب رکسع هسیا

 بیقعت یرازممذارف مطسال بورد ریق یراسور هلبا داب یتغیدنلوا قارحا
 زسنارف هدلاح یغیدلوا شا زوب ابارمم بوک وطرالوب ۰ یدبا هدکمردتا
 قوعز لردقود تواف زا وج ندنفیدلوا یضمزو هدنرياعت ت او

 اط اط هدنرزوا رازو و راراق یدیشلاق هدنرزوا رالرب راپ وطو رله رع

 یرلهشال ناویحو یراولوا ناسنا هجراکی و ایشا تهف یذو هحسا
 هدلاح یتددلوا شمالاق یرللاحم هتکرح لرازنارف هرابم ۰ یدرولب روک
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fهجراکب ترک لل ۳ اشا 0 یار  

 | یک ندو رک هششر هنفر هدشيهو لاح قحهنسجا قرەل رآ ندفص

 ۰ یدبآ هدقلوا فلت ی زدم بوسهروتک تفاط هرفس قاشم یعوجر و

 هدنسشب كاي رفا “یا نن رشت هلبا لاح جوک نویلپا كلذ ىلع ءا

 هلب ریق هل ريق یرکسع ردق هنارو و یدلب هلوا لصاو هب یژو وغورد |
 ۰ یدلوا لئاز یوق یراب كنسودرا

 هغجای راق ولتیلک بونابق اعهوج هرب ندر نکیا هد ژوب وغو رد رازسنارف
 ینسودنک یک یک شف نالوا عند كوپ لا هلرازسنارف یدالشا

 كنویلپا ید راربخ قوغوص نایلیا دراوت ندفارطا هدهمصوب یدرتسوک
 ۰ یدرترا یتسهشیدناو شالت
 هدسراب ورپدراهنس جاقرب هلیبسح قلوا یرادفرط تی رومج هک لب وش
 هدهوقس ومكنا هدلاح یتیدل وا اح ودع كن ویلبات كلام لارج نالوا سوبخم

 یتعبدلوا ش رم رب هژمس هن ام كل هتسخ هداننا وب ردنا ذاا تصرف یغیدنل و

 كن ویلیات تودنک هب هلتشقرب هلا ناعم حاقر و بودبا رارف ندهناح هتسخ

 ابفخ یسلح انس هنن رزوا یخ ندا دورو راد هنفیدلوا فلت هدهوقسوم

 ۱ سراب نایت ونک و یتکیدلرب و رارف هدانا كت روهج هلا عم

 هنارا رادغاک هتخاس ماطر و هدافا ینکیدلدبا نییعت نادناموق هن رکسع
 یعلبحالب نکیا شمردتا فیقوت یی رظان سیلو و شمردناق یرکسع هلبا
 هد هسا شاردصاب هنتف شنا هللا فیقوت یسودنک لاحرد قرهلشالک |

 ماودهرکص ندننافو قرهلوا صحت هنصح یتنطلس كنویلبان هلبا هعفووب

 یدبا شم هراب هدا ز كب یتبلق كنویلپا یسارو و شلبا قفح یکج هيما
 كنسودرا نام بوبلوا قو كج هدا راکفا "هلاما راش هلو نکیل
 كنشاب وشراق هنناثبشن نالو عوفو كراسور هرزوا كعسک ینتعجر طخ

 هيسور ندیا دورو ندایدنالنف اراز ۰ یدرونوشود هراچ نوجما یتمالس

 نانلوب هدنلحاوس این ود یک یکیدنروک هنسمهقرف ایسورپ الوا یرکسسع

 .هلهجووب یاهسیاراسور بودرکس هنمدراب راولاسورپ تلانودقام لاشرام
 ردا برو ربا نیا هر ا ندک دتا باج هنج یعاشا كنان ود

 قرق یتیعم دوج وم كنیتضحمتو ندنرافدلوا شعت رب هلرسودرا نیتسلحیو
 یسوو هلکع روب هنرزوا ریسنس لاشرام یقرهلوا غلاب هرفن كيبشب

 # یدل %



 رازنبنازفو رتأت هن رګ لرسور موها لع تشک و دنا ۰ ۲
 ۰ ردشعا دن زب یی راتوادع اهد همت رهو و

 ندنسهقرا یک یغیدلا رخ ندنتکرحو كنویلپا هسیا فوزوتوق لارنج

 ۰ یدشت هنسودرا زسنارف هدلح مان ( موالسور اب ولام ) و یدشوق

 نوخو *لانلوه تباغ وک یحدرد یمرکب كن رفا لوا نب مشت هداروا

 ولهیسور یدلو عوقو تافلت یلک ندنفرط یدلوا عقاو هب راحمرب دولآ

 هرزوا تّرک نیحورحم د هدنسودرا زسنارف نکل یدلکچ ورک هن

 نکح# قمراو ههغولاق هکدغا اهد هب راح مسجرب هکوبلاح بولوا

 كنودرا ردا ثکت اهد هبنررعرب نیحورح هسبا هدنروص و و یعحهبمهژوا

 ۰ یبلفالکا ی ءردنلح د
 ندنلو هغولاق هدنسیدب رکی كنصرفا لوا نب رشت نویلبات هيلع ءان

 یعیدلوا شلتا هب راح نکر دیک هبهوتسومو هج وته بناج هلبا تغارف
 ۰ یدلوا مزاع هن ربش قسنلوعما هلا رورم ندوند ورو

 رابرع یلیخر هلغلاق ب : 1 باب یئوجرب كناناوبح هدهار یانئا طقف

 قازاقو شلدا تفالتا ام راسو تام یهدنراجماو شلعار هدلو

 قوچر ییالوط ا موج نالو عوقو ناهک ان كن راقرف
 یراسنارف ا - ندننا د ہم و دورو و شلاق هدرلل و ید نح ورح

 یک لوچ تکلع شلعاط یلاها نوت ار ز ۰ یدا شلا تشهد هداعلاقوف |

 یتندش وا نفد رول وا نالاق بوشود هدهروک ذم "4 راو شلاق ا

 راشوق هن رارزواو شمالباق هتیم ما سجا ردق كم یللا یاد موب هلتهج

 هنسع روچ كراولواو ید رفوعوص بوشوا راناوبح یاب هنفارطاو

 بسک تئیهو لاحرب ج وقروق تیاغ ه راح نادم روک ذم هلغلوا عنام
 قەراتروق ف ا كن یاه "هرظنموب نویلیات ۰ یا شلنا

 ۰ یدروس هلا تعرس هداعلاقوف نداروا یسودرا نوح ا

 یرازسنارف هلبا یراولتا قازاق قوجرب و یراوس هقرفرب هسیا فوزوتوف
 زسنارف یک یمیدلا رخ ییهجوت هقسنل وعلا كنويلپان یدروبدبا بیقعت

 .قفوار تداضتا نرو یا یرخوط هنحانح لوص كو ا

 ال رار نکل یدتا ما ود هتک رج هن یسودرا زسا رف هرکص نده راح

jیاب اب ن يه یاس هداب ز هک دیک یو ید یدشالانف هل وک ندب  



 هدهوقس وم
 اس قمراقبح ندلا ۷ a ۰ یدالک | ۱

 ۰ یدرویقسیا

 كب نوا نویلیا هدنزوفط نوا كنيحرفا لوا نرمذت كلذ ىلع ءان

 رکسع یرادتم كی زوی یاب بوغارب هدهوقسوم یبهتروم لاشرام هلرکسع
 بیرغ كب یسهرظنم كنسودرا ۰ یدنا تدوع ندهوتسوم یسودنک هللا

 اناوت و یوم دوت لو هرزوا تارا تکو یرکیسع:.۰ یا

 ید قود فیعض كب ندکلزسع سکعلاب یرانا وح هدلاح یرافدلوا

 ندقدلوا دوج وم تام ولتنک و توط هعطق زوشلا هدودرا هک و بلاح

 ۱۳ نوا اکا ا لا تار زززا نیا کچ یک هدرلو :هقشب
 .ییاشا یرلکدلنا اعل هدنه رح هوعسوم و ییهسالا و تاب ورشم و کا

 هن راقدلواشمل ا ربارب بودلکوب هراهرع ع ونتم یراقدلوب هدنسیلا وح هوتسوم
 هدکیلکج رله رع موزا هرز و رسپاسح رسدح ندنسهقرا كن ودرا ییبم

 وراي و یرلایلعاف نالا و نایلاتاو زسنارف نانلو هدنسیلاوح و هوتسوم و
 هدکلک ندننسهفرا كنودرا جد رلیراق هشحاف قوح رب و یرلبح و وا

 زکس بوقچ ندهوقسوم حابصلایلع یسودرا زسنارف هیلع ءان ۰ یدیا

 ا اغ رره یرزوا ماشخا هدلاح یتیدلوا هدکتک هناب ناب هبرع

 هبجوک ندیک هالباب یمودرا زسنارف لصاطا ۰ یدا شمافلا یسهقرا

 ۰ یدبا هدلاح رب رزکب هنر اهلفاق ریاشع
 هکوبلاح تولوا ماصفاو موجه هنرزوا یسودرا هبسور یتبن ادا كنویلبان

 هر 4ب رام لشد هدنساننا تعجر هلا ودرا ر نالوا لاقثا عاونا لاج هلو

 ردا تغارف ند تین و نویلیان ندنفجهلوا تیفیک رب ولهرطاحم قع وط

 تهج كنزرېش هوق سوم هرزوا كماعا فداصت هراسور هدهار یاننا

 هب هبنروم لاشرامو یدتا هحوت یرخوط هنرهش هغ ولاق ناک هدنسهب ونج

 یتسلیا تع نع هبهضولراق هدب وئآ هلبا توراب ینتاع رفتهو یتیارس نلمرف
 ٠ يدلنا نا

 یاسبلک نالوا یتفدم كن راراج هیسور مدفو یتیارس نلهرف جد هیروم

 ندکدتا احتا بوتا هلبا توراب یرار نالوا صوصخ ه هماعو یص وصخ

 ا هدهار اا كرا تدوع ها هل و ارت یهوقوم هرکص

 هک ریش چ
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 ۱ او قابا ام ۷

 فوزوتوق ۰ یدردنلتدح هداعلاقوف یرلسو ر قرهلوا لوح هرازسنارف ۳
 یدرب و رارق هکممک ینیراتعجر طخ ندنفرط خاص رازسنارف نامه ید ||

 نالوا یشیطاةمدم بودیا تکرح هنفرط قسنلوعیا هلرکسع كبش و ||
 رب نالوا هدکلک ههوتسوم ندتسنلوعما ءارازسنارف یسهفرف قازاق ر

 نی یدروا ییسهلفاق

 طخ نویلبان و یدروشود هشالت نخ ندیلبخ یرازسنارف تشک و

 وبشا و ۰ یدردنوک رکسع هقرف ج وا هورک نوعا هات یر

 یوزوتوت هدهسیا رایدلو ینعقوم كنسودرا فوزوتوف یراهفرف رسنارف |
 یلظفح لر هننکح نده را هلا راظتا هسا ست هل EES فک كراقوغوص

 ۲ یدردا ات رجب

 دل ررسذارف توزاق وکو ید کوو ردناسکلا روطاریماهداتنا و

 هرز وا كر هلس هفرف نتن و رک E هدایدب رانف ۰ یدرلبا

 كفوقاهج و یلدا غالبا هرفن كب شقلآ كنهقرف وب هلیلقن هنفرط هغیر

 هننیعچدیتسودرا فوزامروتیهداروا و بویرو هنرزوااسهلوو اعیرس |

 لر رفن كس قرف هرزوا قمروط وشراق هغرنز دراوش سنر هداروآقرهلا

 یهدنسوشراق نیتسنصیو لارج و یسلیا تکرح ورايا هلبتوق قاب هدیویلپا
 تسوا كرن اس ز هر كرهیلورلیا هدلاح یکیدلب هدا هبلغ هریینس لاشرام

 یراعنک 1ا هدندوع ندموتسوم كنویلبانهدوشلر هلبا فوفاصخ هدف رط
 یکیدقتسیا قعثاناب هملص الصاو ۰ یدرب و یراما نالک مزال نوجا
 یتیدبما ملص هرزوا كمردنلک ا هدایز هدهوسوم هبنرم نکم ینویلپان هدلاح

 منا د نویصا یار هدهموروس كش ۲

 ۰ یدردنوک

 هسا تعجر و رهاظ یراتج هم هنبراب هدهوتسوم هداتسش مایا لر رسنارف

 هنلا بت كنیذوفن هجایوروآ هقشپ ندقدنوقوط هنرورغ و رک كنسودنک

 نویلپان هلتهج وب و رطاخ دراو یتجهلوا ببس هنلوح كنهیموع راکفا و

 هدکعهدایز یسهکلهت كنتعجر طخو هدکمک نوک هکوبلاح یا ريح
 ۰ یدلوا ولتدش هده و یدلک نک را مه اتش هسیا هنس و ۰ ىدا

 قترا نویلپان یدلشاب هغک وط راوص هدنچوا نوا كنيحرفا لوا نیرمشت



۳ ۹ 

 هرازسنارف ی یاهو یا هک هدر و

 ۱ هنب راراچ هیسور یکسا هسیا نویلپا ۰ یدریو تشحو هلیسهدایز

 یدردشلرب هتالح ینیرکسعو یدنوق هنارمم نلمرق روهشم نالوا صوص

 هدنعز رولوا بلاط دحص اروبح ولهیسور یدت هراس قتراو
 روهظ قیرح ندرب یکیا رب هدرهش نورد یسادرف هکوبلاح ۰ یدروللو
 لباق یسافطا كم رح ندنغیدغل و هنافطا تاودا راسو هبمولط یدتا

 ربدل و وق رای هلا لوخد هراهناخ نا یک ایت نسلارف یدمهل وا

 یروهظ نیفنایهلهجوو هبفام عم رایدتیج ندماظتاو طابضتا "هرباد ایلکو

 ههیوش یدشکد یکنر كشيا هجک یدروبهنلوا لج هباضق عونر
 نالک هر وهظ هدهرص و و یدارلشاب هقماناق راشنا ندنف رط ره كتکلع

 رازسنارف یدالپاق راواعینفرطره ال رهش هلیببس راکزور ولتدش هداعلا قوف

 8 وتسور رایدروک هلا یجاقرب ندرلباح نر و شنا هرهش هده رص وب

 تنفس راز مبح ندناکما او قم ردنصاب یثلاو ریدل وا فقا و هدساتر

 ۱ ,i کډ نویلیات رادداغوا هرس ح راخ نوا سفن صیلخحم

 هداروا بوراو هبارس قلزاب مان وتسفورتپ نالوا یسهفاسم تعاسرب

 || ید قیرح یدلسسک راکزور تیاہن یدلاق یزآ كب یدناب یغوچ هاغلوا
 ۱ شلئروق ییارس نلمرف هما دقا لس تی دنکاح ۰ ید وس هل تعیبط

 اک هه وةس وم بو ود نویلیات هدنز وعط نوا كل ولبا ندششدل وا

 هده وعس وم هن رزوا تحد د ددر و هرازمسنارف تاک انلوه هعفو و و

 تلط هد سص و و یدلاق دد زنم ہد صا كلبا تەح ر دوحا قمهلشق

 رظننم هلاوج ثكح هک توردنوک راربخ هغر وبس هدرنص دداصرم

 ۰ یدل وا

 ۳ بس اف ها دا ها ا ارا ها ول هنور
 || ليم هص هدرما تیاد هلیضرغ قهاللوچ دن رارزوا هرکص ندکد شود
 || بوبمهدا سرفتیتسهعدخ وكنول هيسور ځد نویلبا ۰ یدرتسوک وزرآو
 ۳ یدرلبا تاقوا را ها هد وهب هده وعس وه نکیا مزال تدوع هب ورک نامه

 هوتسوم بويل ینغج هاب ه فوزوتوف لارج همنلک هنسودرا هیسور
 یدرح و و یدروک قرح ه وقس وم ندقازوا نکیآ هدقعشال وط هدننسل | وح

 هک هرازسنارف $



E1 و ی  eو ۷  

 یس ه رام ه وقس وم هتشلا ۰ یدرارروطیک ر اود بورک سکوت هر |

 یدلوا دتع ردق هماشخا نوک لوا هکردو هراح نالوا روهشم ود

 یدل هدنلآ رازسنارف را نادم تیابد یداست نا کک

 ۰ یدلکچ وریک نیزسفغلوا بیعت ید یسودرا هیسور نکل

 یرلحورح رفن كير مرکب و ینافلت ردق كينوا كرازسنارف هدهراحو

 عوسقو یراحورج و فات ردق كی شقا عب یلثم یکیا كرول هیسورو
 یمیه نامش راحو رح یا ندهلزسفابو ندقلجاو ندفوعوصو شاو

 یداربم ید زوتوا هلیلارنج ید قرف رازسنارفو ۰ یدبا شلوا فلت
 ید هدنسهرکسعیا ما هسور یک ینیدلوا حورح ی فلت ا

 یک یکیدنلهراب هجرغآ دواد لاشرامو شلک هعوقو حورحو فلت ردقلوآ
 لوتقم هد رح نادیم د نوینارقاب سنر رکذلا فلاس ندنرنادناموق هسوو |

 .یدیا شلاق بولوا ||
 3 ناودر یوزووت هدک دشا هح ون هن رزوا هوتسوم رازسنارف هدعب 9

 هوتسوم هل رمضاح لاح كننسودرا هیسور هراشاسالا یدل هلا ل

 رارفوو یدلرو رارق هنسلکچ وریک ندا هولا هظفاسح ییزش ۱

 رسور هلو هسیایشب وتسور ۰ یدلردلب هنیشپ وتسوریببلا و هوقسوم ۱
 كن هلیروصت یعلست هنعثد هبراسحم الب كنار قستعو ۳م هدندنع ||

 زر شات نا اش ةد ناه ۰ یدل ااسو را هدایز |
 طقف یدروف یتخارب هدسنلا لرزسنارف قرهلوا لوک نیغب رب حد

 یرقبل بوقیچ ندرهش هبیلاسها لاحرد قرهتوط موتکم ییروصتو ||

 عمحت هبهتلم یازجاو ایا قوچ كب هدنفانوقو یدرو ما نوا ||

 را رسنارف هرانآ یدرافج یرلدس هعنار یدردحاآ یر هن اهبج یدردتا ۱ 3

 نورد هدعل یدشا صا ییرامر و هنشنا ریس فخ .E ندنل وخد ۳

 ندرهش ناو ید هنکوا نسخ هساراو اسل راد د

 ۱ یدک بوقیچ ۱

 سبلع هلیراهسبلا یلعا ملا رزسنارف ینوک یحندرد نوا كنيحنرفا لولا || ر
 نوک زا الا یراق و هدندبا قلو لو لو ےس ھو ی و

 تابورشو تالوک ام هصلیخ هدربش نوردو رایدلوا لخاد هنبرهش 1

 ضعب بوشوواص انغاو ناکدازلصا نوت نکل رلیدلو هراس یایشاو |
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 | ت یا لاربجرب چ كى نالوا لصفنم ندنفلنادناموق یسودرا هه وط

 ۰ یدلد ا بصن یتادنام وق موع هلسلوا رهظم هنیحوت ڭنەمام هلىتېج یصعت

 او ا له لاها هیسور وزو
 قرهلوا تموصخ كب رش هلکنا هدنتح رازسنارف یمهلجج یک یتیدلوا

 یني رل هچاب و قارحا هلب را ودنک یني رله رق رانا هدیقدشالقای رازسنارف
 لوچ به یرارب یراکدک رازسنارف ندنرقدلوا ردا ا لردبا بی رڪ

 هنالکشموتشحو هلتمجو ورارولوب لوک نیفیب ررب یراپ وک یرلفداضوا و
 نانلوادعسدقم هدندنع راسور ید فوزونوف طقف ۰ یدا رارول وا راحود

 حمدا تیغ ییترهش هسرولوا كج هروشود هنلا ند یی رهشهوتسوم

 حرف یهرکی هن رهش هوتسوم نک ردبکح بودا تعجر لردا هعلاطم

 1 هلارازسنارف هدار وا كردا فووت هدنسهب رق ون دورو نالوا یس ەفاسم

 .یدتا هست ییسودرا نالوا غلاب ه رفت كم قرف زواعف و هب رح نفویدن وط

 1 9 یرّکیدو كنسلوت د یلفراب یر بولوا مسعنم هب هقرف یکی ودراو

 ۱ ۰ یدا هدن را هدنام وقف تح كنوبا رقاب

 و هدارثغ نویلیات ندنکیدنیک انف كب رلاوه ردقهنحوا كنیحنرفا لولیا

 ( تارش و ناطیاص یالوط ندرلتعشم و س نا لور یدل وا روبع

 || هقسلل وعيا هد وک زا و ندتکرح ه ورايا ندنغیدلوا هدکعا تیاکش هدابزكب

 اوه هنت ینو یګ درد كموق رم رهش نکل 1 یدروف یندوسع

 ا او ردا تک رح ورا دن ملا راکفا لدن ندنفیدلجا
 || هنطبض كنهباطرب هدرما لواو یدراو هنهاکشب یسهب رد وندورو یتوک

 ! . ترد ندرازسنارف هدهراح نالوا عقاو هنرزوا كنو ۰ یروک موزا
 | تیم قرهلو عوقو تافلت ردق كيزکس ید ندرلسورو ك شب

 ]| یکنرابو ۰ یدریک ه هیاط هنارفظم یرکسع زسنارف یرخیوط هماشخا
 ا ااف
 زا ولناق هوا حابصلا ىلع ینو ید كني رفا لولیا عب یسادرف

 || كوزىسنارف ۰ ردشمالروک یی هدخرا وت هکیدنالشاب هه راحت رب ولتدشو

 یدرارردغاب یکرومتاب یراهلک بولوا یراپوط یلعا هعط 5 زو رد
 هدنروع وا نطو هظفاح هد هسلا نودو ۳ هلت هرانآ یری و ۳ دلرلسور

 هل هراهلک $ 1۳
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 نالوا یثیطا ةمدقمكنسودرا زسنارف ۰ ا ت اا ا 8

 لاک رسور قحا بودا تکرح ورلبا هداناو ید یر هفرف دواد و و

 هدة وط یرلعف وم یکهدنرزوآ لو رار هلکہکح ور ص هرژوا ماظتا 0

 ۰ یدرازم هديا طیض زسهب راح یقومرب مچ رازسنارف ندنرافدل وا

 ییالوط ندقللوا تعجر ه راحالب هلل و هيا یارفو ناطباص هیسور
 بویمهدالمح هننایاکشو هلرکسع یللوتد یلقراب ندنرفدل وا هدکعا تیاکش

 بسانهر و شمر و رارق هه راحترب هللارازسنارف 1 وا یقانمهنالب یدنک

 یا ریا ما کرح لردزوک عقوم

 یراقدلوا هدنسن هب رار هلو ا لا شور كرا سور

 بویقاب هئیشرب قترا هلیسلوا ترابع ندنو ید یلما كنويلبات بولیشالک |

 سوتضا ناه بورعصا قالوق هشاراطخا كنب رالارنج شیدنا رودو ||

 كنيجترفا لولیا هلبا تکرح ندقسنلومسبا ینوک یحندرد یمرکی كنیڪنرفا

 ۰ یدروق ودرا هداروا قرهلو لوصو هاربثغ ینوک یګر

 لاب هکب شع زو یدوجوم كنودرا یک هدنتیعم كنویلپات نکیا هدقنیات و

 طقف یدیشعا لارنت هکبشب قرفزو قرهلازآ ورندتقولوا نکیا رولوا

 ۰ یدنا توق لون رب ندنفیداوا رکسع همك به ا
 هدقدراو هبهوتسوم هلا تقراف» ندنسودرا الاب هجور ها ردا نل

 ید راک یک «یرلکدر و رارف هنساطءعا رغ هدس وفن نوا ناک دازاصا

 ناسکس ندنتایا هوقسوم زکلاپ ندنرفدلوا شل مایق هبهیدقن ةناما ولتیلک |
 راسلا هدیود * یدا هد وا ل ومام یکح هل ر دنا عمج رفن كم

 هدنتح یماود كب رح یهورک ناکدازلصا یهداروا یدراو هغر وبس زا ۱

 ذاحتا كنسللورمد یلقراب یتمالس لراسورو ۰ یدسوک تدش هدا ز اهد 1

 ترارحو تدح هدابز هدرکسعو یلاها هد هسا هدنلوصا تعجر یکیدلیا ۳

 یراکطابش ء۱ تاکرح كنیللوتد یلقراب راسور مولا یلع نیم هنغیدلوا ادیب ||

 هب هج رد میان یراتاکش نالوا هدباب و كردبا مدت یتسی راعش ددرت راوطاو ۳

 . یدلک مززال كع ادف + هیموع راکفاییللوتد یلقراب زرسهراچ ۰ یدراو ||
 نادناموغ شاب فوزوطوف نالوا یشادقرا برح كفوراودس لارو ||
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 1 0 نوا هلا 0 ورابا رازسنارف د هدن ر نوا كس رفا سوتسعا

 .هنازب رلوخرب یمادرف رایدلوا لصاو هنهاکشب یسدلب قسنلومسیا
 عوئو تافلت یلک ندنشرط یدروس رد هما تحس | یدلوا عقاو 4 راع

 | راسور ہیک یدر و لصف هکنح بوشترا ماشخا تیام یدلو
 اا تا ید رازسنارف رایدشواص هلا اعا و قارحا یتسهدلب قسنلوعما

 هلن رکیدکی راد شرا هراسور هدهددعتم عفاوم و ۰ راد شود هن ربهفرا

 یداصت هلا یللوتد یلفراب تاذلاب یسهفرف ین صوصلالع رای دشد راح

 نورا ید سا« راتدخزوا رما
 هنتعجر هكراسور هن رازسنارف نکل یدلو عوقو تافلت ردق كي مشیدب
 ا منام

 ساب و ی ندنشدم هلوا لما لئات ید هلتروص و نویلبات

 هدایناوتیل هسخوب رولک مزال یمکعا ماود هنسسهب زواحت تکرح قرهلوا
 | جوا هرزوا كا ج7 ر ینیرب ندنیتش هعلاطلاب رولوا بسانم یم هلشق

 هلا یرالارنج هدانا یکیدلیا تماقا و مارا هد سنلومسلا نوک ترد
 شک و هدنآر كمك زا و ندنکرح 4 ورايا قترا ۵ هراشنش الا یدل

 یدنادلا نسودنک رارخ قفاومو دعانسم نالک ندفارطا هدانناو هد هسيا

 هداروا ییانش سوم هدب ودا طبص ی رهش هوعسوم دوا هلتهج و

 ۰ یدتنا ماود هدنرکف كلا روح دمنص یردناسکلا هلتروص و وكهروک

 موج هن رزوا لراسور بوشلرب هللا غربز دراوش هين ر لارنج هکنوچ
 كردبا هیلغ هده راع نالوا عقاو هدنسیکیا نوا كنيعنرفا سوتسغاو

 غاص كنسودرا زسنارف ندنراقدلوا شالا روبح هتعجر یفوزامروت لارنج

 دوا لاشرام هک هنفرط اود ۰ یدلوا شمرک هتینما تحت اخ

 هن رزوا یسهعفادم كنلارنج هیتسور مان نیتسنجنو هچرک | بویلوریا
 ر ینەدناموق ڭرەنلەراب هح ا هد هسدا شلوا روبع هتعح ر دن ون دوآ

 لرلسور هلا تعاصت لاک ریسنس لارتح نالوا معاق هن ر هنن رزوا یا

 هدنسهب راحت یتسنولوب نالوا عقاو هدنزکسنوا كموف مرهشو موج هن رزوا

 رسا زویشپ كم و بوط ترد نوا هلبا تام قوجرب رتسور كردبا هبلغ
 ٠ یدیا رلشلوا روب هتعجر بورپ و تاغلت ردق كيب ج واو بوغارب
 قالاشرام هریسنس لارنج یتح بولوا نونع هداب زكي ندرخ و نویلیات

 لوص یک یانجغاص كنسودرا سسنارف هللروصو و ۰ یدر و یمهبر

 6 اج #



 زکیسهدلب قسبتب وقترا قرهلوا ان هشیدناو رأتم به تارفن و ناطباض ||
 ۰ ريدا هدنسوزرا قغلوا تعارف ندت رح هب ورايا هد ونلوا ذاا |

 ناش صرح هدهسیدنلو هدنروصت قمهلشف هدناتسهل قلارارب ید نولیان

 نایاش هنس رک ع ذوفن و ناش كردبا هبلغ هنسودنک ماقتا یوزراو
 كم روب هن ززواهوتسوم هرزوا قعازاق تیرغظم لوس رب هدنروص قجەلوا

 ۰. یدعهلا نسودنک ندنسادوس

 ولهل و ولایسور و نانلو هدنحانج لوص كنسودرا زسنارف هداتا و
 قتتنالو هدنالروف یسهقرف تلانودقام لاشرام نالوا بکر ن

 عروانود ید یسهفرف وندوا لاشرام یک یکیدتا رلبتسا ۳

 یهدفرط لوا هددسا شلورلیا یلیخ هللا رورم ندتستولو و اسسرید و
 ردق هتسنولو قرهلوا روبح هتعجر هب راحایدل هلا یسودزا هیسور ۱

 : :ردشم و ریک

 قجهلوا شالت بجوم ید هدنحانج خاص كنسودرا زسنارف هدانا وب هن |

 ۰ ردشک هروهظ تاموفو ضعب
 فوزامروت لارج روک یکیدتا لوخد هتسش و كنولبان هک هل وش
 كب قرف یک هدنننعم هرزوا كمروش ود هب هکر ینتعحر طخ دل رمسنارف

 نیر وق ةتفب كراقازاق نالوا شيخا ةمدقم ردا تکرح هب ورايا هلا رفت

 یی ولابوسفاس كي یکیارب ناسنلوب هداروا بوب ورو هش رزوا یسهدلب
 وا شواوو شمرب و تشهد هتسیلاها یلاوخ لوا یر و ی #

 ۰ یدا شمروشود هشالتو فوخ یتغل هفود نارع

 فوزامروت یغرنزدراوش نالوا ینادناموف ایرتسوا نویلیات هن رزوا كنو ||
 قوشو لارج نالوا رومأم هنس ةظفاح ایواشراو تودا رومأع دن رزوا

 لاشرام یک یکیدستا نیمأت یتحاسنج غاص كرەرڕو هنتیعم كنا ید
 هنحانج لوص هكردیا دادما هلبا یک اسع هرابواب كي جوا نوا ه ونیدوا

 یرلسور هللا طیض یتسهدلب یقسنلوعسنا هدعب و ۰ یدربو تیوقت ید

 ۰ یدروق ییربدت مک ینیرلتعجر طخ هد وروا ندنحانج لوص

 یللوتد یه رابهدنفرط قسنل و سیا هل رش كربشب قرف نوبتارقاب سرب هکوبلاح

 قرهلوا غلاب هنسهدار رفن كب قرق زو یراتیعم دوجوم بوشلرپ هلیسودرا

 ۰ ىدا راشعا ثبشت هظفحت بابسا
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 ۰  یدلکح

 تارا ه یر هعلاطم یک یغنیدلا ربخ رد لرل سور نویلات

 هروک هلاح وش ندنفیدلوا شعشاش یتابډترآ كنسودنک هد هسیدلیا فشک
 هدینسیکیا هدوریک هنسهرا كنراودرا نویتارفاب هللا یللوتد یلقراب قترا

 هلا تعرس شیراودرا نام هللا هعلاطم ینکجهلب هدا ناشدرپ ررب ررب

 لوک كنراودرا زسنارف و هیسور هدهرص و ۰ یدردتا تکرح ورايا

 تریصب لاک یلاوت دیلقرابهدهسیا رایدشپراچ هلبا فداصت هرکیدکی یرلهعطق
 ییکح همم هشت اک | ید نویلبا یدتا ماود هتعجر هرزوا هابتاو

 تقو زا یتفجهلوا یوق نیعم هراسور كتکلع تعیبطو یدلیا مزج
 لاح كنراتکلههسیا یرانادنام وقهبسور ۰ یدالشاب هغمالک | هدنفرظ

 هتفر هتفر بوش رک هه راح لوم ر هلا نویلپان ندنرلکدلس انعر یتنعدبط و

 ۰ یدراردا یعس هکمکچ یرغوط هنسورڪګا كتكلم یا

 هدناو یدریک هنسهدلب قسبتب و نویلان ینوک یحنزکس یمرکی كنیحنرفا زوم
 هکیدروک یدردتاهمالق وب یی رودراهداروا ۰ یدرو رارق هتماقا تدمر

 ندکی یدب یتلا یتافلت رادقم كنب رکسع هدره رام نالو عوقو هدرا

 یابسا ۰ رود زواح یکب یللا زو ییاصق كن راودرا نکیا ترابع

 هدکعا رارف هعفدلو تصرف كن رک اسع هقفتم لود هدقد لوا شیتفن

 ارا وص و ندنفیدلوانب رسكهصک و قاصص تیا زودنوکر اوه و یراقدلوا
 صوصاخایلع هلا تا زکلاب بویمهلو كک | رکسع هرک قوحو ندنفلانف

 را هناخ هتسخ كرد ات دعت رلکل هتسخ قوج ر ین الوطندنکیدنلسب هلی زوم وط

 لزوم و ینیدلوا هدقلو عوفو تافلت یلک ید ندفرطرب بولوا ولع ۱

 تیاغ هسبا رلوب بوغای رارومناب یلاوتلایلع ردق هتسیدب یمرکی ندنشب نوا
 بات رکسع یثان ندنفلنوزوا كتهفاسم نانلوا عطقو ندنفیدلوا زسماظتا

 زواح یب رمن نک و یدلشالک | یقیدلاق هدرللو كنارفن قوجرب قرلوا

 زویکیاهرکوب نکیا زواص+یکی زویترد ینارفن رادقم كنسودرا و ندا
 شالت هدابز كس یتویلبات یدلوا مولعم یکید تا لات ردق هک د شب ىلا

 اورو یغلفازوا لرهفاسم و یتماسج كلام نالوا البتسا ۰ یدلا
 أ یک ہدنسودرا شفا رگ 9 هلسس هعلاطم یکج هل هروتک الب ر هدورلیا و

 % Xناطپاض #۴



 قسنلوعسبا و قسبتو نالوا یررهش هجولشاب كنسودنک ههنساضتقا

 رولب هلوا هلیسعا قیوشت ییلاها هدوشالوط یغروبسرب و هوفسوم و ||

 بحوم یفلناشیرپ یسلاق بوئاسف هنهاک ودرا اسسرد كنودرا و

 ردمزال یسعشلرب هلسهفرف نوتنارفایو یسملکچ هنرزوا قسش و ندی هوا

 ناویدرب لاحرد ردناسکلا روطارعا هنرزوا كنو ۰ رلیدتا راطخا ود
 هه

 ناوید یدیوق هبهرک اذع عقوم ییهحورشم تاراطخا هلبا لیکشت برح |

 لوبق هلبا ارآ قافتا یقیدلوا تحصم و لاح قفاوم كناراطخا و هدرح

 كنهاکودرا اسیر لا لوبق یرارق و جد ردناسکلا یدشلوا

 هب یلل وتد یلقراب هلتفص رکسع رس یملنادناموف موع و یدنا تقفاوم هنعفر

 یدننک هبموتسوم هرزوا كعا قیوشت یییاها یسودنک كردا هلاوح

 رلیدلیا تدوع هغروبسرتپ ځد هیینجا ناطباض رکید هلا لخوفو لارنج

 ناکداراص) یرادمک ر لتتس و دنسم لا كاد ی ۳
 ناباش هنیتسحت و تحت كا ورفرس هنس هاه ريم تاراطخا كن سالکو و

 تمالس كنتلود یدنک هلهجو یفجهنلوا ناب هدر ز هلکنو هکر دیک ر

 ۰ ردشلوا ببس هنئک الف و تبکن كلرازسنارف و هنداعس و

 قسنلوعسا یک یشیدلا هنلا یهدناموف بولوا لارنج ردتتمر یللوتد ل

 هلا ان ود و كع رب هلیسودرا نوینارقاب نالوا لومأم یدورو ندنفرط
 نا هرز وا تا دیش لو هوتتسوم تووط یادم یادی رب هد

 ۰ یدر و رار هکیکج هتسبش و هلا هيلګ و كرت ییهاکودرا اسسیرد

 قسنولو نعد هدنفرط یعاشا كنان ود نوڪګا هظفاح ییلو عروبسرب و

 ندرفن كيبشپ یعرکی هقرف و هحرک ا و یدقارب هقرف رب هدنسهرا هغیر هلبا

 كج هلک ندنتهج لات هلا ودزا كج هلک نداب دنالنف هد هسا ترابع

 ودرا لوپ رپ ځد هدنهج وب ندنفجهلوا ی هب هقرفوب یرکسع طابتحا
 یسمهعلق هفیر نانلو هدنرزوا یو غ روبسزنپ مه هلکنو ردا لکشت

 قجونل و هد هکلېن لاح یجانح لوص لرازسنارف هدمه و قحهنلوا.هظفاحم |

 یسودرا هبس ور نالوا هدکنلک ندي لاب هن وط هدهرص ون . یدا ۱

 دنا ۰ یدبا قحر دنلو ها هرط ۳ ییحانح عاص رسا

 نوا كنيجترفا زو# هرکص ندقدروق ینتابینرت هلهجو وب یللوتد ۍلقراب || "



 |[ ینوک یصچوا یرکی كني رفا زوم ندنفیدلوا شرک هبهدلب وب لوا ندنآ ||
 - || قرلوا یتافلتكي ترد كراسور و كيب كلرازسنارف هدن رله راح نالوا عقاو

 ندنراکدلیهدیا تعجر هلبلوب ید راسور هد هسا شلک بلاق رازسنارف
 تا هنر هل سودرا یللوتد فرا فلن سودرا نوتا رقاب قترا

 ۰ ردشلسالک | یعح هم هنل وا

 طخ كنسسودرا یللوتبد یلقراب جد نویلیان هدنچوا مرکب زوم هن

 هبسور نکیآ هدنروصت كعا زواګ یییرمن ابنوید هرزوا كم ير

 نوت نوت ینالپ هراح تالدب نالو عوقو هدنسهبرح ناکرا
 ۰ دسر د

 یالوط ندنسلکج هنماکیسا اسسدراد كنسودرا یللوتد یلقراب هک وش

 یقاط رب یدلاق دونشوخان یسهقبط ره كنناطباص و اما هبسور

 رايا ضارتعاوید رونوقوط هنسومان كنهیسور ققجاق ندنکوا كرازسنارف
 ینکح همر ولا هظفح كنهاکو درا اسسدرید ځد قاط نالوا انشا هبرح نفو

 . هنادیم یرلاطخ نالک هروهظ ویو هدشالپ كلخوفوب لارنج و رابوس
 هن وک ندنوک راکفا نا ندا تلڪ هدودرا هلهحو و ۰ ید راروق

 یدالشاب هکعا لاقتنا هنص كردناسکلا روطاربعا یدرقال ردنا دیارت
 قرەنلو هدد كلارنج نیما و ردتقم ر یسهدناموق و هرادا يما كنودرا

 ار را طرز نیدونن لرادم ر نالوا انشا هی
 هسرولوا كجهدا نایرح ځد هدراودرا یلوصا هنهادم نالوا صوصخم

 لردناسکلا لصاما رولوا قلناشیرب و تسولغم یسدصلن كن رح

 هنرزوا كنو ۰ یدلانوج رازوس وللو ردلکد زاح یسغلوب هدودرا

 یغیدلوا شعاب كلخوفوب لارنج قرهلوا قابا لوا الک و هلبقاط ناکدازلصا
 ردتقم ر یودرا هل ردناسکلا و یعفر كنهاکودرا اسسیرد و یرت كنالب

 راکفا لرکسع هدنتح یا تدوع هتخهناب هلبا عیدوت و هلاحا هنادناموق

 ندنراګا و ۰ رلیدربو رارق هکغا ضرع هردناسکلا هناکزان ییراوزرآ و
 ندتفلو هدنسهدناموق ودرا یسودنک ًاهافش و اریرح هردناسکلا یجاق رب

 هرازسنارف ارز ردمها یسلوا لوغشم هلبکر اد هرکسع هوقرب اددحم هسیا
 ۱ زا ردمزلا كا لیکشت و عج اهد ودرا یکیا رب نوچما كل هلوا رفظم وشراق

 ِ ۱ یراتفادص و تب هداسعلاقوف نالوا هروطارعا لرلسور هيا و

 ٠ چ دما
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 كنهیلعتلود ًارظن هراربخ یفیدلا نکیا هداشلیو زونه نویلپان هکوبلاح |
 هدنسهراد قافتا هیسور كننلود حوساو یکیدلیا هطاصمدقعهلبا ول هسور

 فوزامرو یسودرا فوفاحچ هروک هلاح وُش ۹ ردشبج هن ادنه یغیدلاق

 ولجوساو یرللک هیچ هنفرط غاص رازسنارف هدنیش كرهشلرب هلیسودرا
 : ندا یو سر یا واقرس ودرا ر ههرط را هلرازسنارف ندنفرط

 هحدقا هفعاب قافنا هدهاعم ر یرابیلیا هرلکتا و هسور یک ہدج وسا

 هلاکلاب بوشلرب هلیسهطساو یدهع یلوحوسا ندنرلفدل وا شغلی صخ رم
 ظن هدانا و قرهلوا یزواح و یعفادت هدنس یرلللود هرلکناو هبسور

 ردشغ وا اضما هدنزکس نوا كس رفا زوم جد قافتا هماندهع یربکدلبا

 لا قد هد یرالود نارا و ةتسور اقا های ست

 هب" رع ضعب یسهلاغ خد هجفرط لوا كنول هبسور قرهنلوا داشک هللکم
 ٠ ردشغلیف فیفخت

 اسسدربد هليا یضعا مق كنسودرا نویلپان نکیا هدزکموب لاح هتشيا
 هنلوصا تعحر نالوا ىذه *لراسور هدب ودا هطاحا و رصح نهاکو درا

 ۰ یدالشاب هرکسع قوس هنب رزوا ای وید ےقاط مقاط هرزوا كمرب و تیامنرپ
 لاشرام هدنیلرب هلکک مزال یس ورايا ید كنسودرا طامتحا هروک هلاحوشو

 هسلارفو یساورایا ردق ه هتسااد كنسودرا طانتحا یک هدنتبعم روتش و

 یتسرک هسلر كنودرا نانلو هدنسهدناموق ورژوا لاشرام هدندودح

 دودح لر هنرب یسودرا ورژوا كرایالا نانلوا بیر اددحم هدهسنارفو
 ینوک یحد نوا كنم رفا زوغو ۰ یدلبا صا نیر وط عفوم هدنرزوا

 یدراو هنسهدلب (هنوقو ولوغ) ینو یجنزکس نوا بوغلاق ندانلپ و
 قلقاطباتاذ تکلم و ندنراقدل وا شهيب یرابرپ وک هدنرلکدلکچ وریک راسور

 ییفیدلوا شلاق تارفن و ه رع قوچ كب هدرلو ندنغیدلوا قلنامروا و
 هرز جو تازا كنه رکسع ذقرف نالوارومأم هتساشنا لر و
 یرادقم لرکسع یهدنتیعم تاذلاب هبفام عم ۰ یدروکن یعلایأر یتیراقدلوا

 یسودرا یللوتد یلقراب هلا توقو ندشفیداوا غلاب هک ناسقط زو

 هرزوا كعا شب وروب نامه هلکځا مزج نکحهلب هسک یتسهفرا هلبا هطاحا

 ۰ یدبآ رظتنم هندورو ككراپوط لو
 دواد لاشرام نکیا هرزوا قمراو هنسههلب ولیخوم نوبنارقاب سئر هدانئاو
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 ۳ كو ا قرهلوا هدننلا یسهدناموف كتاوذ ردام صوب یک

 ۰ ردرلشعا تلاسبو تربغ زاربا وشراق هب هیسور نالوایرلثوروم نعد
 هنادیم یک هدنسهرا قسنل وعلا هلا قسیش و تبهالاب هجورپ یرهقرف زمسذارف

 یحانج غاص كنسودرا زسنارف ندنراقدلوا هدکا تک رح ًاھجوتم

 نویارفاب نویلیات هد ه سيا قجهلوا رظا هانود انج لوصو هرب هند

 زسنارف نوجا قلوا عنام هنسعر هلیسودرا یللوتد یلقراب كنصودرا

 مدقم ندنوینارفاب ییحانج غاص هللا فیقوت هدنرب نحانج لوص كنسودرا
 ڭنارومو كمردتا تکرح ورلبا هللا تعرس هرزوا قلوا لصاو هرب هینبد

 كنسودرا وب نالوا هدکهکچ یرغوط هابنود كنهسور یرلبراوس

 یراحانج لوص و غاص كنسودرا زسنارف كر هیلورلیا بوشالوط هنسهقرآ

 | هنب رللارنج هلهجولوا و شمروق یني رببدت قلوا هریاخت ةطساو هدنسهرا

 ټا رفا ناریزح یسهقرف دواد لاشرام هیلع ءا ۰ یدنا شمرپ و تایلعت

 تکرح هلبا تعرس یخد مورژ لارف یدیشمیچ هلو ینوک یعزوتوا

 قلوب كراول هيسور هدنوشیش هلو دواد قحا ۰ یدیا هرزوا

 هتعجر اط مناط هلوپسلاب یرهقرف كنسودرا یللوتد یلقراب ندنکیدمهسک

 قسنیم هرزوا كمك یتلوب كنسودرا نویتارقابیراب دواد هلی رال وا قفوم
 ۰. یدیا شمریک هبهدلبوب هدنزکس كنيحترفا زوعو شبا هجوت هنسهدلب
 كنوینارفاب هلبا كب رحت ندوندورغ مناط ماط یییرکسع ید مروژ لارق

 نر ی ۱ هام فاح دد قعا یداو ردشوف ندنسهفزا
 یا كرهنلتدح هلا دانسا و لج هنلامها و لساکت كن ردارب یو هسیا

 ندنو ځد مورژ یدرو هنتبعم دواد لاشرام هلا لزع ندقلنادناموف

 ۱ ارا راد درک ننوکرا نوت نوت هافلوا لم

 هری ندیا نایرج هدنرلشیب هل دواد راد اکو ندسنکیدرب و رارق هکقک
 كعک یتلوب كنویتارفاب قتراو یدردتا بئاغ نوک یکیا رب هرازسنارف ید

 ندسععت یتوبارفاب دواد هن رزواكنو ۰ یدلوا توف نوت نوت ییصرف

 هدب ویلوشراف یتویتارفاب ندارواو بوراو هنسهدلب ولیخوم كره زاو
 ا و فا دن ور انا لر هد



 ییلژسم نوت نوت و قلوا هرحت لوصر یرداسکلا روطاریا

 | ندیابسا عین ییرح یسیرب كراهلیسو نانلوا نایمرد هرزوا قمآ ندنرزوا
 نیتلود هسبا ررولوا یار هغمروط هدنطخ ن رازسنارف بویلوا
 یتکح هل هنلوا لح هلبشرط هلاک كتالکشم نالوا شک هروهظ هدنش
 شک وک هش دزب نویلبات هعدقا یقوشالب یرظا هبطبضص نوجا نام

 نویلپات ۰ یدلیا تاقالم هللا نویلیا بولک هنانلیو فوشالب ندنکو دا

 تخ زونه نکیا شمالکآ یکی رک یتالکشم الب هجورپ كنب راحو
 یسهدعاسسم هناسنا كعلاطو ندنغیدلوا ددژم هدنسهدعاسم كنلابقاو

 هلبادر هننادافا كفوشالب ندنکیدم هنوشود یتکحهلسهلوا ردق هب هب عرب

 یساقو ماود لحلص ء رکصند هلاکم نوکجاقر جدوا ۰ یدرو باوج

 ۰ یدتا تدوع نامه هلا مزج ینغج هیلوا لباق

 هدنروصت كعا احا یتتلود هل هرکصندکدتا هبلغ هولهبسور نویلیات

 هدتسربد یسودنک هرزوا كمروتک هتربغو قوش یراولهل ندنفیدلوا

 راولهل یدشمردنوک هایواشراو یدارود ویسوم هلتفص يا نکیا

 كنوبلباتهدلاح یراقدلوا شمش ود هنلما یسایحا كنراتلود ییالوط ندنو

 یه راو ویکیدتا زواج ینیرېن نګ هلرکسع كیزویترد الاب هجور
 قحا وا لصاو هایواشرا و یربخ یکيدلبا همس یس راح ناتسهل یهکیا
 یسایحا كود هل هدنسلحم تلم ندا عم لرهلک نرخ و قوش راولهل

 راشمردشالرارف یتسلرودشلر كرتالو نالوا دام هناتسهل هدننعک

 نوت ار اوس ۰ راشمردلوک رارومام صوص ۲

 ید الېس ما قمردنالحالس هنهیلع ولهیسور بوربدلاق هعایا یرلولهل
 یعطق رارقر زونه هدنفح لی تفت تروص كنود هل هسا نویلیات

 یتیدلوا داخ هناتسهل ییالو اباوسل یعیدنلوپ كنسودنک یخ تویمرپ و

 هزادا مددص وصح تروض هجو را ار دغا طبر هنایواشراو هلس لا هال
 عنم ییراءالحالس هکلم كنقلخ هل مولا يلع هيلع ءان یدیا هدکمردتا
 هدنفاس راذتعا هننانوعبم هل نالوا دراو هانلیو هرک وب همش ندک دنا

 دلکعا ےھفت ییکجهیهدبا ابحا یتلود هل تالیدعت امر هب ولار سوا

 یکسفوت ایوب راولهل هیفام عم ۰ یدلیا لات هصلح یرادیما كراولهل

(٩( 



 | یرلکدگ نکردبا تعجرو راردا تعجر هللا تروسص ےظتنمر و تعرس

 ءان ۰ یدناراراقب یرلیرپ وکو نعرکدو نورفو راراقاب یراخذ یهدرارب
 یشر راد هنالوکام هدر یرافدراوو رایدالشاب هغلروب رازسنارف هیلع

 ورک ینوجربو رلیدلوا روبحت هکمنک هللا تازسزوط تیام بویمهلوب
 ینب راکحهدبک همر هلتهج یراکدطب یتناسل هلو راید رشاش یلوب بولاق

 ندنفیدغل و فلعو ۰ یدا رازمهنرک وا بوروص ندهنسک ییراتج هباب هلو

 هن راتکر ح هلا تعرس كراودرا هلک ود نوز راناویح یهدنراودرا زسنارف
 ندنرارب لاسموف كناتسهل یسهفرف نژوا سنر هله ۰ یدرول وا نام

 لوصو هنلحاوس ن هلا لاح حوک ار هکح راتجز قوج كبو لرد

 شلوا فلت ندلاهساو ندقلنوغروب ییصن كژلولهرابواب یهدنیعم و شلوب
 قوج كب ییالوط ندراروغناب و ندراهرو واتدش ندا روهظ هدانا و و

 هبودورغ ځد مورژ لارق ۰ رد شا هديا راذک یتبرم ن هلبا راتجز

 دفاک هلبیسح یلوا ریقفو بارخ تیاغ راتکلم یهدنرزوا یلوب نکر دیک
 هاد هی را و هنلحاوس ن ندنفیدلوا روبح هغعشاط رار یتامزاولو راخذ

 شلوا فلت یغوچ كران اویح یهدنسودرا بوباضوا هتالکشم مظع
 هب وندورغ هدنزوتوا كناریزح هللالاح حوکو شلاقو یک یغوچ كنرکسعو

 كرازسنارف هدنفرظ نون تزد هلبسح ید بها كرلهرو و هه

 ۰ ىدا شتاب هدرللو رد رع قوجرب قرهلوا فلت یناویح كيزهس

 زوتوا ندنزابالاهدن ال وهوایلاتا و هراب واب صوصلنا یلعو ندنر هقرف زسنارف

 هرب وپبولیاب هنجا رنامروا ییک راشلاطبولپ ربا یرادهرفن كيب قرق
 كنناکدازصا ایناوتیلو یرهرق یدنرزوا لوب یی و رایا قلیدنقراص
 ۰ یدبا راشلوا ردنا ام و تراف ینیرا هیفیص
 بویمروتکروشو سای الصا هدلاح یغنیدلوا رادرخ ندنالاحو ن ولنا
 را رطسع و هب رع نالاق هدورک و N ارایرب وکو نمرک دو نورف نامه

 باغ تفو ردق نوک شب نوا هلتهح و و ۰ یدرلیا مادفا هنس الب وط

 هوو كندسور هلا هعل رس ریادت هنن هده سلا شمالکا ییکحهدبا

 هکوبلاح ۰ یدیشمالوا خراف ندندیما كلا ےسقت هبکیا یتسهب رکسع

 بولبب هنالپوط یکی حوا یکیا قحا رکسع كيب قرق نالوا شلاقوریکا
 ۱ ر لتکلع لا روبع ىع یڑکا ارتلوا یلانالاو تراخ کلم یسیاب
 ۰ 3 ۱ ۰ رایدبا هدکمنا تدوع
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 نوتتارفاب نالوا شاتاب ردق هنسیلاوح وئدورغ هلا نودروق ر بکر

 ۰ یدرو هشووات هنسودرا

 هنس هدلب انلیو یربخ یرلکدتا زواج یتیربن ن الاب هجورپ كلرازسنارف
 هنهاکو درا اسیر د كنودرا وب نامه ردناسکلا روطارما هدقدلوالصاو

 یسودنک ریارب هاکمرو ما هیللوتد یلقراب نوا یسل ردنا تعجر
 یللوتد یلفراب ۰ یدتا تعزع هفرط لوا هللا تکرح ندابلبو ید

 هنوسارفاب سرب یدرو برما تعجر هرهفرف یهدنفارطا انلیو نامه

 كنویتارفاب ًابفاعتم یدردنوک تاملعت نوعا یسکچ هنرزوا رب هشد ځد
 ید سا هجوت هنس هدلب قسنیم ةلاحع هرزوا كعشل ر هللا ودرا وب
 ۰ ردغش وا راعشا هنسودنک ندنفرط یردناسکلا

 رپ هشد هلا اود هدک دشا رظن ناعما هتسهطبرخ هسور هسا نویلیات

 نالوا ترابع ندهفاسم كلتعاس یمرکی یهدنسهرا یرلعن كن رارپن

 ردعقاو یراربش یتسنلوعسیا هدنجوا رکید و قسیتو هدنجوا رب هکنادم
 یتفیدل وا هدنمکح وه ر هرزوا كعا راذک هنکلام هیسور یکسا كنادیم و

 نویتارقاب هلیسودرا یللوتد یلفراب و بودا طبض ییانلبو نامه و شمروک
 هرکص ندکدتا ناشیرپ جد یتسیکیا ررب ررب هدیوریک هنسهرا كنسودرا

 شن آ یکیا هکنوچ ۰ یدبا شمروف یکعرو هنرزوآ یرهش هوتسوم
 یکیا نویلیات نکیا دودعم ندرلاطخ لوي هک رح نف كمر هنسەرا

 هلا تعرس لاک كرهلو هیکیا ینتوق كنعثد هد ورک هنس هرا كن هقرف

 یهقرف رکید بونود لاحرد هرکص ندکدتا ناشیرپ بوروآ ینسهقرف رب
 یلع ءان ۰ ردشلوا رفظم هلبا لامعتسا تاعفدلاب یتسهروانم كلبا ناشیرب ید

 كني رفا ناربزح هرزوا كجا طبض یانلیو هدرها لوا نویلیات ثالد
 یدتا قوس ورايا ییاروم یلارف یوا هللا دواد لاشرام هد 8

 یاب كنارزح هرک ص ندقدشد راج هژیس هفرف یراوسر كراول هیسور ران و

 رکید یدلوا لصاو هاروا ځد نویلیان یمادرف رایدرک هنانلیو هدنزکس

 وندوا لاشرام هدهرصو یدتا تکرح هلا تعرس جد یرهفرف زسنارف

 رول هیسور هرکصند 4 راحیفوارب ردا فداصت هنسهقرف هیسوررب یمهقرف

 ۰ یدتا تعجر

 ردقوا ید راول هیسور هسیاراردبا تک رح هلبا تعرس ردقن رازسنارف



 یک ۲ ¥

 ریدر لغاص لا نوچما قازاق یبرح وصل هدهسبا راکرد یروذح قلوا
 یهبا تروص و لرهبمرو تیم هروذح لوا ردناسکلا ندنفیدلوا

 لخوفوب ولایسورپ ندرلیبنجا یهدننیعم یتسلباب نالی رب هروک اکا هلبا لوبق
 ؛لرءروک ندزوک ییسهطیرخ هیسور جد وا هلک هلاحا هلاربج مان
 اتود و ید رب و رارف هنسسلوط تانراطخ یراره رب هيد و ایود

 یدروک بسانم یتساشنا ه6 ودرا ولما سا ر هدهدلب مان اسسیرد هدنسیلاب

 ندنناطباص هب رح ناکرا نوحما یماشنا كهاکودرا و د ردنا کلا

 یبترت كلخوفوپ لارج و ۰ یدردنوک هاسسیرید ییوشیم یلایدراس
 ندرفن كی یللا زو یر ۰ یدردروف ودرا وب یکیا ردناسکلا هرزوا

 لد هنلحاوس نع یثیطا دهدقم بونلوب هدنسهدلب انلیو قرهلوا بک رم
 كنبللوتد یلقراب یرظان هبرح هبسور تاذلاب ودرا و یدیشمهلوریا

 هگدلورلیا رازسنارف و قج هنوط طخ یر اي وید قرهنلوب هدنتلا یرما
 ۰ شعاكحهدنا نصح بورک هنهاکودرا اسسا رد تیام لر هلنکح ورک

 ر د تب نا اه دابرف تص طوتا قاب سنر ودرا یا
 نع ید یثیطا ةمدقم كنو بونلو هدنتهج یمهدلب قسنیم قرلوا

 قرهشالوط هدنو رب هد ځد ودرا و . یدبا شام رف فرم

 تاکرح ك راول هيسور تیاېن قرهشوواص بوشود هنکوا كرازسنارف و
 یکیا و و شعا قجهروا ندهقرا نسودرا رسنارف هدک دلک ینامز هبضرعت

 جد یسراوس قازف كم کی نالوا هراخحم هطسا و هدنسهرا كنودرا

 هن وط كنهيسور ۰ شما قجهرو یرلنا قرهشالوط هدنفارطا را مسئارف

 هلس هطساو یسهفرف یوزامرو ځد كنسودرا ندا تدوع ندنسبلا

 ۰ شعا ررقم قوا طدر هود زا نوتارفاب وشا

 شا یک یرک هنفجهلوا صالخ بحوم ےک كردو ردناسکلا
 ندنفبدلوا یربتموصخ هدنقح لخوفوب لارنج كنس هرکسع یارما هدهسیا

 ارجا هجراب هجراب هروک هنناحما بویمهیوق هبهرک اذم عقوم یتنالبی كنا

 نع رادرسر هشراودرا هيلع ءان یدیشعوط نخ هرزوا كمردتا

 هل تفص یتراظن e ندنفرط یللوتد یلهراب بويعا بصذ نادناموق شاب

 لوب رک ذلافلاس كنهيسورو  یدبا رولیردرو راما هرک اسع

 ا شارف تور الا فدان اتلیو ہدایا ف یمودزا

 و بک م چ
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 هلب رک اسع هرابوابو ایلاتا و زسنارف ردقوب كس نوا زو نژوا سنرپ

 هلاعتمو كن ردو شع موز لاو یردار كول ور فر
 وندورغ ځد وا قرهنلوب هدنحانح غاص كنودرا هلب رک اسع هلو این وسقاسو

 زواج ینیرجن نی هلهجوو ۰ رلیدلیا زواج و روبع ییرهن نک ندنفرط

 نالاق ورک كرانو ۰ یدبا زواج یکی زو ترد یعومچ ؛لرکسع ندا
 طاستحا بیرق هکب لللا زو هدورک تولوا هدایز ندکب للا یره

 یرادقم عومحثیحنم كنسودرا نویلپان ندنغیدلوا ید یرکسع

 قوس كنولابرتسوا هدهاعم بجومرب هقشب ندنو ۰ یدرراو هکی زوبشلا

 تکرح ندایجلاغ حد غرز دراوش سنرپ هلل رکسع كی زوتوا یکیدلپا

 انیهلوو كن هیسور قګا بودبا هجوت هنسهدلب ( یکسفونل قسزەرب ) هلا
 قرهننفاص ندنسودرا نانلو هدنسهدناموق تګ كفوزامروو هدنفرط

 ۰ یدررو هرزوا طابتحا كب
 هدنسوتشراف كیویلبات .ههاک:هتسهبرح- ساد و تایر كولا

 هلا ح وسا هدهسیا ترابع دکب ىلا ونک | یرکسع اھم كنههسور

 هفرط ور جد یسودرا هیسور یهدایدنالتف ندنعیدل وا شلت قافتا دقع

 هرزوا كک یرک اسع هیسور یلیخ جد ندنفرط لاعث و شلوا قوس
 تح كفوقاحج هل.سهقرف فوزامروت رک ذلا فلاس و ۰ یدا شقل و

 هللا هیلعل ود بولوا غلاب هکب زوب یعومم كنسودرا هنوط یهدنسهدناموق
 لاعا وشراق هنوبلبا ځد یتوق و هلتهج یغنیدلوا شلیا هناصم دفع

 یدا كحهلردنوک ودرا رب جد ندنفرط ولجوسا و كح لس هدا
 هقط و و هر نده رکسع و هنکبلم ا هدام هارد تفول وا و

 رد و را لا تولوا باش رولیاض یرطاخ یخ تلف ۶
 راو تک یسیقرف ر ۰ ید هفرف کیا هج علال و يا

 طیض یناتسهل هد ودا تکرح هب وراپا یرودرا هیسور قرهلوا یرادفرط

 ید یسهقرف رکید ۰ یدرلیا بیست ییتروص قمردلاق هغایا ییابنانا هللا
 هلآ لیلقت یتالکشم یغج هارغوا هج هفاسم كنعد تکرح ه ورايا هلون

 رازسنارف هد ولبکچ ورک سکعلاب ندنغجهلوا كمد ليه ست یتشیا كنا
 تبیوصت یقتروص یھ وا ماع و مو هښرارزوا هدن رفد) وا باتا فا

 بارخ یرار یلیح كنكلاع هيس ور هد روص یھکیا وب سا ٠ یدراپا



# #1 
 كن ردناسکلا روطارغا زرولوالخااد هغروبسزتب هدنسادتا زوم رکسع)

 یحدرد مرگ تار فا نار زحو ۰ یدلب وس ود ( مک هلک ندنقح

 ونووف هلا رالاشرامو رللاربج رهامو رکسع هدب زک هدابز ندکیب زویکیا ینوک
 هدنفطذ یکیدلیا دارا اباطخ هن رکسع نکرک یی رہن نع ندنراوج

 ونووق یک یکید هب وشراقو نالعا ود یمه راح هل یجنکیا یب راحو
 ۰ یدلبا السا ییسهدلب

 هدنسهماننالعا نالواخروم هل رات یسیتلا كزومت هسیاردناسکلا روطاربعا

 ثیشتهابساو لئاسو عیجنوجا یساشا كن ەخاصم نالوا نمهدرک وزرا)

 نالعا هزاع یروطاربعا هسنا رف بویمهلوا سزسد هزمدصتمو نکیشعا

 نالوا ماقتنالاوذ هلدنافح بولوا قیقح دهاشو رداقو یوف یدلیا برح

 هل نم هد وج وم هوقنامهیدلاق نمهراجیریغ ندکغا هئاغتسا و دادقسا ندهللا

 یییوسیع نيد ,رازس برح لها یا ردراکرد یعجهنلوا هلباقم همد
 هلا رازس هدش زکسکحهدا هعفادم نوحما هاج و ظفح یتیرحو نطوو

 ( ردراکشا یک هبعا هناما هب هنسک ندا زواګ و یدعت ځد یلاعت قح مربارب

 ۰ ردنا نالعا ود

 هدننب یروهج اش ما هلہنلود هرتلکنا یالوط ندابسا نانلوا ناب هدالاب

 هدنزومط نوا كنحرفا نارب زح قردلوا هب راح چ تدور نالوا امور

 هداش ما كنولهرتلکنا بودا برح نالعا هول هرلکنا یروهج اش ما
 هل رکا قیوشت هنایصع یتسیلاها هللا رک-سع قوس هنتبالو هدانف عقاو

 هسا و یدنلوا ترشاسبم هکنج هدننبب ولاشت هاو ولهرتلکنا ارح و ار

 هدایز لا ندنسالک و هریلکنا یدلوا بحوم یتجامزتااهد هنرمرب كرل ریلکنا

 ندنفرط لتاقرب هداناو تالاوسر ود ونسوم نالوا یرادفرط یباود كد رح

 هتاصم یدلوا بحوم لدن كنسهعشو هرتلکنا ید یسعوا مادعا

 رابجا دحص ییولهلکنا یرظن طم كنویلپا یداوب توق ینارادفرط

 زسنارف هکهراج ه یدیا تصرف مات هيا هحورشم لاوحا بولوا

 هدکلورلیا یرغوط هنسورجما كنهیسور هلبا زواج یتیرجن نګ یراودرا
 ۰ مل هلک هددص هنر یدمهدا هدافتسا ندتصرف و نویلیات ندنغیدلوا

 تنسودرا ناف هدهرص ید شارا شیر نک نویلبات الاب هحور

 یلخوا یکوا كنویلبان هلا تلانودقام لاشرام نالوا ینادناموق لوق لوص

 ٭ سنرپ #
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 كلذ ا ۰ یدا راد یلاح نوت رک و كنویلبات ندید ۳

 را همان دص هدینلب یلود هس ور هلا ه.لعتلود توف و یسهرا

 ۰. ردشلاق زسهرم یتی رومأم كنیسسوا هردنا لارنجو شلدا هلدابم امر

 هنشب یمرکی ندنسیمرکی كنيحترفا نارب زح هروک هنباترت كنویلپان هکوبلاح

 هداناو ۰ یدرولکمزال یرلغا زواح یی رہن نت كن راودرا زسسئارف ردق

 قرهلوا هقشب ندنرکسع طا تحاك زویکیانالوا ابهمهدوریک كنسودنک هسیا
 هلتهجوب یدیاهرزواقلوب لوص و هنلحاوس یرب ن یرکسع كی زویترد
 قجهلیجا طف ۰ یدیشغا لولح یامز قفلوا ثیشنهب هب رحتالماعم
 نالعا ءرزوا قوم لوس یردناسکلا روطآ را دلار ۱۴
 هلیسو یکیا تیابن : یدرو نهذ هجا دص وصخ وب ۰ یدراراهلیسو ه رح

 قحهنلوا ارجا نوجا یلح كنهمضاح تالکشم هکیدناو یر ۰ یدلیهلو
 ندنفرط ول هیسور یسهیلخن ندنرکاسع زسذارف كنکيلام ابسورپ هب هام

 نیمه وا قلعت هط رمش وب كن هلاکم نویلیاب ۰ یدیشع وا داعا سا

 یدشا ذاحا هلیسو ه رح نالعا یاو كلرهد ردتراقح هدنفح هسلارف

 یدیشلنا ناب هرزوا قلوا یمه حت كن هلاکم ینو ول هیسور هک بلاح
 مدفا طرش دنداشک كنهلاکم باب یک ییدشا لیوات كولا

 « ردراو یلک قرف هساا هدننس رو یکباو یدیشماعا دارا هرزوا قلوا

 هدسراپ یرظان دیجراخ هسنارف هرزوا یغبدنلوا ناب هدالاب ید ی
 ییرترواسب هن رزوا بسر یزج كننک اروق یسیلیا هبسور نکیا |

 یو هدنلطو هن نکنا شاروع زاو ندو تفولوا و یا

 ویشا تولوا نابم هلاح تقیقح حورشم هجور هلسو یکاوا ۰ یا

 لوقعم بسر كح هلی هلوا ج” يهب راح كوي هل وا ید هلیسو ىج کیا
 ۰ یدا لک د

 ویسوم نامه ندنیدلوا هدقمازا هناب هه را نالعا نوان نکل

 ۰ یدردنوک تایل نوعا یسلیاتدوع هلا باط ییرترواسب هن وتسرولود

 راظنا یک یفیدلوا یعمط و صرح كنسودنک تیس هب رح هدلاح تیقحو

 هب یهاو بس یکیا هل وا قرهلاق لّوسم یسودنک ییالوط ندنو ید هدسان

 هدنسیکیا یهرکی ثانی رفا نار زحو ۰ یدرب و رارف N را نالعا ءان

 اباطخ هنسودرا هلبا رورغو رک لاکو ۰ یدرد تا تکرح ینسودرا



 ۳ دزن كنب ردناسکلا اعیرس هنوتسرول نانلو هدغروبسزپ هرزوا
 ارد تدوع نو را افا هک ویلاج ۰ یدرد 9 تاهلعت نوهسمتیک
 ربارب هلبا نیمأت یب رلکج هیعآ ثیشت هکنج لوا ندرازسنارف رول هیسور

 یتفحهلوا لانلوهو ددش كب كنه راح ًارظن هنلاعفاو لاوقا لول هبسور

 ۰ یدرب ورخ

 | ندجوسا هرزوا قاب قافتا هدهاصمرب هلبتلود ج وسا نویلپان هدهرصوب
 ید هللا هبلعتلود یک یعیدلوا ر رظتنم هندورو كص وصح ا كح هاک

 ۰ یدردنوک هلوبناتسا یییسسوا هردنا لارج هرزوا كعا قافتا دقع |

 | هنفرط هقرا كوا هنس ور ولنا ندفرط و ی واج وسا ندفرطر و

 ۰ یدراروف بریدن قمردشالوط

 ا ناف دا ود زام هغ فا الاب دور هسیا ول وسا
 | ینسەب رح * زاد زکلا نویلیا هدنزوهط یمر 3 كن رفا س رام هحرک او

 كن رفا نارب رح هل رط نزو و تکرح ندتسربد لردیا ناحعتسا

 رک یرزفان كنود جم وسا دالا ییدتا تلصاوم هبهقسناد هدنسکیا
 هنقافتا "هرباد كنهسنارف یتلود ح وسا هدقدنلوا هلاکم هلسودنک هددسا

 ۱۱۱ ا هایش م نا راغا د كاج ورو را قلنا لاد
 ۰ یدلشالکا یکیدلیا بلط یتساطعا هدقن ٌةناعا قنارف نوبلم یمرکیو

 هلتهج یعیدنلو یصاخ قفس كنوبلیا ورندهوا هسا یلود هقراعاد

 هکمرب و در باوج اکا نویلپان ندنفیدلوا عاقسا ناباش ینیلکت كنولجوسا
 هدنقافتا هراد كنولهسور یتلود ج وسا هلتهجو ۰ ىدا لازت هلب

 ۱ ٠ ىلا
 ۱ هلا عاغجا وارکت هدشرکن ید یراصخم هبسور هل رلصخم هیلعتلود

 || یدیشم ایچ ندتسرد زونه نویلیات تقو یرلکدنا اضما ییهمان هحاصم

 | نویلیان هلدهج یتیدتوط موتکم ندرازسنارف یصوصخو هیلعتلود طقف

 هدنناب ول هیسور هلبا هیلعتلود هجرکاو ۰ یدیشمام هلوا رادربخ ندنا

 || لوصو هلوبناتسا یسسوا هردنا لارنج ندفلوا هلدابم زونه رهمانقدصت
 ۱ هلتهج و بویلوا یداتعاو تدنما الصا هن وليا كن هبلعللود هد هسا شلو

 ناب هدالب هقشب ندنفیدلوا زلر و تیمها هدلوناتسا هننادافا كنسچلپا
 ۱ ۱ نا میش هنر نايزا هربنآ لارو لهجو زد

 | رار هلباولجوما هيا راریاکذا یدیش هلوبناتسا ید نوتسیار وررس



fo 
 کر ا سودا ا ندنساضتفا دموج نیت اوق وا

 ا ندنغيدلوا یسوفروف ید ندیهلا لدع نیک و ند نغیدما و

 زاحوحابم هدنادجو ودنک ینلراک هتخاسر قجهیعشقاب هنناش هلی و

 ۰ مهاک هزرهددصزب ردشمروک

 وب و هلتفص قلطم لکو یتموکح نویلپان هدنزوفط كن رفا سیام

 ندسراب ربارب هلیقاط یارس كردبا عیدوت هناذ مانزرسابماق هلیناونع ریلجمات

 كنابوسقاس هدنسید نوا رو نم رهشو تع نع ها املا هللا تک رح

 كنويلبات هدهار یاننا ۰ راس تلصا وب هتل تو رد نالوا قاب

 یی رازوک كسکر هو هدهداررب قوبسان یلاثما هجاب وروا یتارادو تعنج
 نالوا یدالح كن رانطو قلخ ابالا ۰ یدا هدنروص قجهردشاه

 بویل یک هدنراکروب یی رات وصخ هدلاح یراقدلوا یناح مصخ كن ویلبأت

 اب رتسوا ۰ یدبا رارتسوک لوبق نسح تروص زسهراح هنسودنک 1

 با نویلپان یسارماو نارادمکح اینالا راسو یلارف ایسورپ و یروطاریعا
 كنار ییددروتوا كنويلبات هلکلک هننسهدلب تسرد به نوجا تاقالم ۱

 لا وتلا لع هدانا لوا ۰ یدیشلوا بلال هل راد به ا ا و
 یک هصبت اتداع رارادبکح و هدرلکلنش نانلوا ارجاو هدرتفایض نالپ رب و ||

 رروشیلاج هبلج ییهجوتو رظذ نسحو رروشالوط هدنفارطا كنويلپات
 هدا تقیفح دو لاک هنو كنجاردنساو لابقا هک و بلاح ۰ یدبا

 ۰ ىدا یلاوز ٌهیوق راما

 یترافس هیسور نیک اروق سنر یسیچلیآ هیسور نانلو هدسراب هدانناو ۱

 شلتآ بلط ینیرلتروپاسپ كردبا هناب یتسلوا سبح كنب رب ندنس همدخ ||
 تبجوم یرب هجا رغآ كنهراحم عطف هنن رزوا هرضاح لاوحا هد هسا ۱

 هلبا راطخا ندنفرط وناسساب ود ویسوم یرظان هیجراخ هسنارف یفجهلوا |

 یتیفیک لر هلک هتسرد ولا سساب ايق اعم ۰ یدشلروک زاو ندنسو اتو وم |

 ندنار زح كنهسور ییعصوو كننک اروق نویلیات هدک دا هدافا هل ویلبات ۱

 یدنک هسیاو بودا داحا اشد هنغد دل وا هدمت قمالُشاب هد 4ب راح لوا ۲۱

 هرزواقلوا یرورغوریکیازج كنا قحبانجو ندنغیدنلوب ریاغم هتناینرت |
 ییسهکلهن قلئوط هاتش تدش هده راحت یاننا هلیسا وا شمالغاب ینتریصب |

 مردن روس اهدزارب یی هلاکم یتیدل وا شمالشابكنو را ندنغتدلوا ضەر

(۸) 
 سس |
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 نانلو هدننارب هلا هص وص تی رومأم هرزوا قعازاق تقو ردق هلاربزح

 ىدا ما یا تفرع او ردناسکلا كن ورانود وسوم ۰

 كرا سوم ازارتحا ندنرافاطب و نیدنرللوک كناتسهل نویلپان الاب هجورپ
 ردقن هه راح هکوبلاح ۰ یدرویشیلاج هغمنازاق تفوتهلبا راظتا هنرورم

 امویف اموب هرکص ندناو ینغج هلی وط هشبق قولاچ ردقوا هسرالشاب ك
 راراق كن رک اسع تیابنو نغج هنا هرافاطب و هرالوک نالوا یعببط یدنازت

 ودنک هکناص بویمهدیا شد رد ینغج هلق بوئوط هدنتسوا رازوب و هدنجما

 یخدیربدن كنول هبسور ۰ ید هدقمالرمضاح یییابسا یماحتا كننلودرا

 کد اش هلع ءا ۰ یدا ترابع ندکعا فلت هللا قوغوص یرازسنارف
 ىکا هدوهب ك یمالت كنویلبات وده الشاب هب ه راحت لاحرد ردناسکلا ۰ ۶

 قرهلوا رورغم هرادتقا یعیدلوا اچ هلبا دنلب تخم دادماورندنقورب نویلبات

 هرلشیا هدنجراح كرشب قوطو راتوط یک هدنفوف لرمشب عون یتسودنک
 هلبناششتو تآارجا ضعب نالک هروهظ هداتاو یغیدلوا ردبا معز رداق

 الب هجورپ لوا ندلیکشتو رهق ینیرلتعثد یدنک هکهلیوش ۰ زدشم وقف هنادیم
 لجال امدقم هرزوا كغا اا یالغو طحف نالوا شما النسا یهسنارف
 اا سرا را ىر یالوا رابارد طانتالا
 هحروک نغیدلوا قاکر مدت كنو ۰ یدردا نظرتب رولوا شبا هلکنو

 ات تنش وا تا ندبعت ندنفرط تموکح ههرخذ هدقرطره كنهسنارف

 راد هثنرالدبا رو هفغاص هلا هم تاف یرباخذ نانلو هدنردب راحت و
 ییذوفن هلل هو لود هو هکناص یدردنوک هبعطق یاوا هفرطره

 هکوبلاح ۰ یدلبا مابق هکترو هدننلارج جد یتراحترما یک یکیدنروب
 ید هابنشای یغجهبمهنلوا رج هتراحت ( هّلاوهرعسلا ) یاضتقمرپ ۰

 ندلبفو ۰ رولوا تلفغ هدرب هلهجوو هناسنا اعاد رورغ ورک هکهراچ هن

 قرلوا لوغشم هلبا راشیا تج هیمتیج هشاب قاطرب ید نویلپان هرزوا قلوا
 یدرولیرو هرب هد وهب

 ییسهیلام روما كنودرا یکیدلیا قوس هنب رزوا هیسور نویلپان هکردبرغ

 قوحر هرزوا كلروس هدقدلراو هندودح هیسور هدهرص یکیدلیا بلترت

 سر ول وا هدنکل یعنف رهو ۰ رد شمردصاب_یسهب دهن او هبس ور

 کحیسازج تیانح رغا هدنفح راندا تاکترایملراک هتخاسهل و نوسلوا

  ۷اوغق 

f 
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 دن ینالطتسو کا ار رکا ا و ی

 هراکنا هلا ددشنیرهعزانمو هتشدا نویلیات یدنا شل وا بج وم ینتاباکش

 یدرویشیلاح هتعاشا هراحر هدنسهرا ات ماو ۰

 هدن رکلعدب راز نالو هدنراالبئسا تح كنیفرط نویلدات هدانا لوا هن

 نورو اا قرولاق هدند اروم قباسلاق ا یتموکح یلوانو قللق

 لاشتروو قعاط یلارق ایاپما فزوژ یردارب یدنکو قاعار هتادناخ
 هننادناح ( سناغارب ) نالوا ندنسهلسلس لارف یکسا لر ریکترو کک
 كنويلپان ۰ یدلیا فیلکت هلاصم هنتلود ءرلکنا هلیطنارش قفل وا ےلست
 تل الک و «شطناو تلج ین نسج كلغ رکنا درع یا

 لصاح ولن ر ندششتو هسحو ۰ یدنا دد شتو دمزت اا

 بلط یتسهلاحا هنسهدهع داندرف ید كنغللارف انایسا هد هسا شم روک |

 ۰ ردشمام هلبروک یس هجر كنەرباحتوب هلکعا
 ( ردوا ) یراودرا رسنارف نالوا تتم هن رزوا هښور هداشا لوا

 روطارپعا ۰ یدیا هدقهراو یرغوط هنلحاوس یرارن ( لوتسیو ) و

 هدننشب كنسيحرفا ناس یسهدالبم هنس (۱۸۱۲ ) ید ردناسکلا
 قافتا دقع هلبا ولهرتلکناو ش.هلاضما قافنا هدهاعمر ایفح هلہتلود حوسا

 ره یاهو دعا ناس هدالبو شمالشاب هلاک هر

 وفا هرزوا كمریو تیاهنرب هنسهراحم ولناع# نوسلوا هسرول وا
 هدعب ۰ یدبا شلیا بصن ینادناموف یسودرا هنوط هلبا هلماک تاو

 لا باععتسا نیرایضعب ندنسالک و ردناسکلا هدنلئاوا وز ناسس

 | رظن هتک رحو لاح قابس ۰ ا هنس ود را توعیح ندعروبسزنب

 هد هاا کد و یرلمالشاب رک لوا ندر رهذارف لرلو هي سور ۳

 جد یسرودنامایف هماصقاو موحه ةتغب هدیودنا راکفا لیدت كردناسکلا

 زسنارف هدنرابم عموم یمهبدالیم هنس یدب زویزکس كيو هنغیدلوا لقج

 ارظن هتالک شم یکیدکج ندراقاطبو ندراروماج هدناتسهل كن رک سع
 یغجهبم هنلوا لاصعسا دصتنر هسنلوا تکرح لوا ندیحرفا ناررزح

 انعمو كلبا ارجا هلاکم نوجا یماس كحل ارهاظ نویلپان ءانن هنسهعلاطم
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 ۱ نارو هداب وروا ا نک هله «٠ رایدیا شع اصوا e ندنرا وطا و

 ینا كنهربخدهدنفرطره ندنفیدلوا زا هیضرا تالصاح هلببسح یدادتما

 دارفا قوج كن ییالوط ندرلهعرق نالیکچ یب ردب هدلاح یقیدلوا یلاغ كب

 هلج ریلاحو بولوا ریذپ للخ یتالماعم كسان هلیبسح قلا هرکسع یلاها
 لشکر م هدر قوج كب و هکلک رات کش ندفرطرهو شلبا رازی یسان

 هنر لوا هسیا نویلپان ۰ یدبا شمالشاب هکلروک یراهراما قلزستعاطا و
 توسر و تیما هراتتشدو بعت یکیدکح كقلخ نویلع ردق وب هک ی دنا رورغم

 غو باغ راوه هدنحا ترام نوجا كماعسا یرناکبش هلوتموا
 هنس هیفیص ( ولقنس ) هدکل رب هلبقاط یارس بوقبچ ندسراب هدلاح یغنیدل وا

 جد ندفرطر هداشا یکیدتسا یعس هلاک | سه رغس تاسر ردنا لقت

 هرتلکنا نالوا نعد كوب لا هدلاع صوصحایلعو هليا هبقتلو تالماعم

 ۰ یدرولوا لوغشم هلیسهعلاطم قعارغوا 4 هللاغر یتتلود

 یسهکاق قرشالانف هنوک ندنوک یسه راحت تالماعم كنولهتلکنا هکهیوش

 نداق ما كن را هنفس ریلکناو شلوا ردا لوادت هناصقن زکس نوا هدزوب

 هلع قرهنابق راه راف ىدا شلاق تولیغب هد رازاغم اشا یرکدتا له

 لصاخاو شعا سافا نالعا یعوح ك ندراحم بولاق هد شوب یهورک

 را اس هدف هلو ۰ ىدا شعوط وب لوا رح اک یا
 یرلکدلیا ذاحا هدنفح راتلود فرط یی كن رالود هساارف و هرلکنا هلهح و

 را اش ها قره وا برط صم هداز یروهج اش ما ندهد دش لوصا

 یراحت اقب مآ هده سیا شما خاس یتعشالوط هدنراوص اب وروا هنب راهنیفس
 ارا ه ربص هرا ندن رلکد سا ما ود هنتراګ اب وروا بویمهلکد یعاسد وب

 ید یروقج اش مآ رلیدبا هدکعشود هن رايدعت و لظ هب لر ریلکنا و

 هدنننص هلاتسا و بلج یرلنا ځد نویلبات هنن رزوا كنو یدیشغا نالعا

 تو الشاب ادم ها تارا را و هکعر و تاد عام صعب هنراودنک

 ور ڪڪ ندنادعت هدر افح یسهب راحت نام اھ را هسا رریلکنا

 تامزانم و تالکشم ماطر هدننبب هزنلکنا هلا اشما ندنراقدمروط

 7 نیت ۶
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 ییدنسیا كنولیا ردماندهم قس هلا نارد دیک تع تا لب ۲

 كنسيحرفا طابش هموقیم هنس ندنغيدلوا یعسط ما قلوا عماح یطثارش

 هلا اب رسوا هدیدرد نوا كنسي رفا ترامو هلا ايس ورب هد دزد یر

 ۰ ردشلدا ےظنت همان دهع رر هلهج ول وا هدنر هایم نویلیاب

 كي زوتوا ولایرتسوا و كي یمرکی ولایسورپ هدنس هب راح هبسور هکډلب وش

 هیسور و قلوا نءاض یتکلم تیمامت كنابسورپ نویلپان و كمريو رکسع
 عیسو و دی ز ینکلم كنایسورپ هدربدقن یکیدریو هج” لزوک رب یمه راح

 قلوا نماض ییکلم تیما كلرکیدکی یراتلود اب تسوا و هسنارفو كقا

 ندناتسهل كنابتسوا نویلبات هدر دقت ییدلک مزال یدیدص كنتلود ناتسهلو

 رفظم هدنسهب راح هیسورو كمرب و رب ندابرالبا لباقم هکلاع یکجهدبا باغ

 هن روطارتعا ازتسوا نالوا یردب ناق ندکلاع قحهنلوا طبض هسرولوا

 هسلاق هن روطاربعا اب رتسوا ۰ ردشلر و رارف هن راهدام قمراقیح هصح

 كحهدا روهظ هدورلبا هد وروط فرط هسیا ندنلا تکلع ندندب یداماد

 اروبحم یهدهاعم و هيلع ءان یدردبا وا ییتروص كعا هدافتسا ندنالوح

 هوا زاغ وا تموصخ زارا ندنفرط ولهبسورهلذم ندنغیدلوا شمهلاضما

 روطاربعا ایفخ یتغج هیلوا تردابم هب هناعصح *هلماعم جد ندنفرط ودنک

 هنعیدنلو هدلاح شوشم هن كلام هدصع لوا ۰ یدردلب نا

 الاما هن ما كنوبلبات یلارف ایسور الاب هجورب هکردصضاو لیدر ۶

 هللا لیکشت هیفخ تیعجرب هدابنالا هدهرص یغنیدلوا روبحمهکمرر و رکسع کا
 ۰ یدبا رولی وشود یغهراح كصيلح ندنطلست و بلغت دن كنونلباب یطو ۱

 نار زح هدب ودنا لاکا ییناکرادت هدنجما ناسدن و ترام و طابش نول

 نامه ندنیدنلو هدنتبن كلنا زواحتو روبع یتیرهن نی هدنط-ا وا یحی رفا
  هرزوا قازاق تفو زار هسرم نکع هد هسدآ یدالشاب" هکب رف راودرا

 هلهج و كجهروشود هدیما یرلول هیسور هنوتسرول یریغس یک هدغرویسزب
 رول هیسور ۰ یدیشمردنوکم ما نوجا یم اللوق ناسلرب اد هحص ءاق و مالم
 هنب رازوس كنوتسرول ندنرلفدلوا شهرک وا یک یکرک یتتین كنویلپان هسیا
 ۰ یدررویمرب و تیا الصا

 لاوزو رفذتم ندنویلیات اب وروا للمو لود هرزوا یتیدنلوا راعشا هدالاب
 عاضوا كنا د یسهعش یدنک یک یراقدلوا رظنم هلزوک ترد هللاا



 هل لارا را هب ده هن ودات رپ ید نوح ا یمامراقبح ندلا ی ولح وسا

 ۰ یدبا هدکمرنسوک راتافتلا هداعلاقوف

 هب ربا سر ریغنم هلب رلتلود ج وسا و هرناکنا ندفرطرب ردنا کلا لصاما

 هيلع ءان یدبا روشیلاچ هغعشو وا هلبا نویلپان ید ندفرطرب و روشیریک

 نویلیا ۰ یدیشعا رومأم هرزوا كقیک هسراب الا هجور یدوربسل

 0 6 تف وموزو مر و رارف هتسهطاضم ولنا قم رومآم كنا ةا

 راول هیسور ځد یسودنک هدهسیا شفلتدح هدایز كس كردبا لج هنضغ

 هدنوزاتروف نی راخذ كنکلعو ردا هدلا یناتسهل ندعازواحت یی رهن نعت

 هدنلما قعازاق تفو زار هرزوا للسب ۳ ز کیو یدنک هلا رباخذ لوا

 كندداصء قرهناللوف نام عالم هدص وصخ و هللا مکی تدح ندنعددل وا

 ندنزو جاو یدیشمروف قی ریبدن كمروک یک رودبا وزرا یتس اهب و ماود

 كن راودرا ایلاتا و هصاخ كردنا لاک ا یتسهب رح تاکرادن هلا تعراسم لاک

 ۰ یدیشمو و یب رها یراللا تکرح یرغوط هن رهن نیر
 هل.هطساو یراسوساح ردناسکلا هدهسیا شات وط یخ یناکرادنوب كنویلپات
 ندنمازعا هسراب ءلدورلسن هلغلوا سو ام ندنساس كحص قترا قرهلوا رادربخ
 هح ساضتقا راربخ نایلیا دراوت ندسراب ارخؤم کو و یدلبا رظن فرص
 ارد ياسر ىسجلا شنا فماتشلا عم یتفیدلوا روبح
 قمیچ هنحراخ كنسهدهاعم تبسلت یسودنک رار هلکنو و ۰ یدلپ وس
 كنغل هفود نارغ اب افرا ووندنسالتما كلاب غ روبمدلوایتح ب ویقسیا

 کج هیلیا ماود هب رحهلی ولهرتلکناو ینکج هل هدیانیع ضامتا ندنلیکشت
 لباق كماعا لو هن رانا ودنک یني رل هنيقس راشلود فرط یب طقف و

 کج هیمهدیا لازت هنسهدار اب رتسواو ایسورپ كننلود هیسورو ییفج هیمهلوا
 یفانم هنس هیقبقح عفانم كنهسنارف ینبشت هکنج كنویلپان هروک هلاح وشو

 ۰ یدتا ناب و فی رعت یتغیدلوا
 هنس (۱۲۲۷) وبشا تار رګ یکیدردنوک كنوتسرول راد هب هلاکموب

 ینا نوناک یسهبدالبم هنس (۱۸۱۲) نالوا فداصم هنلئاوا كنسهب رج
 یتامز هب راح نالعا قترآ لوص ولایدل هسراب هدندرد یعرکی كنسي رفا

 لب راتلود ایسورپ و ابرتسوا نامه نویلپان هلکفیا قذحت یفیدلوا شلنآ برقت
 تقولوا هسا تلود یکیاو ۰ یدلبا مارق هش دفع قاشا هدهاعمر

 هک تنویلبات
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 ٹالرورپ مص درج بویمهشل وا هن زارتحاو فوخ یمن هرس

 دنساش و ماود كحص ردناسکلا ءان هنسهعلاطم ینجهلوا لوڅ هنسوزرا

 یسهراد یرالف هیجراخ هیسور نوجا ےھفت هنویلبات یتغیدلوا شک وزرا
 ۰ یدیشلیا مما هرزوا كبك هسراب یدورلسنود وسوم نا ون

 اکو ندنفرط یدک ریا کلا و هدنردقن یعوقو كنه راح هدر و

 حاشا ین رح یعمطو صرح كنوبلدا درح ن کا شالر و تببس راصا

 یتسهیموع راکفا كناب وروا هد وتسوک هب همام راظنا یتفیدلوا شالا

 ۰ یدبا رلیا دع موم كد هس هتل و یدنک یب بدن قلوا شعازاق

 دنسودنک ندنرافرط یرلتلود ابسورپ وای رسوا هدنرومظ 4 راح هچرک او
 كنقلخ اب وروا نکل یدرولب یلعا كب ردناسکلا ییغج هبمهنلوا ثنواعم

 ۰ یدیارهاظ یغحهلوا رادفرط هنسودنک هلیمامت كنموق نالا صوصالا ىلع

 د ولحوسا ۰ یدیا طاح هقافنا ناره همس ونک هتسیا را

 تنواعم ه هبسور قرهلوا ندنسهب غ لاوحا كرصع لوا

 هلهجو یعیدنلوا رک ذ هدنرخاوا كعسات دلج هک هل وش ۰ یدبا هدنلما

 هننکلدمع یو كنلارق ح ونا تودانر روهشم ندنرلاشرام هسناف

 یروماهفاک كل ود ح وسا هلیبسح یسلوا ح أنما كلارفو شقا باتا

 هدنهلع هساارف كنتلود حج وسا ارظن هنسلوا شه و هویت كنودانر

 نالوا رقتیسم هدنقح نویلبات كنودانرب نکیا رون روک دعت یکرخ

 ردنا كب رك هنهبلع كا ییسیلاها ح وسا ر ےس اضتا یسهناذ تموصخ

 هدناتسهل یسودرا زسنارف هلثص ندنکیدلب ینلوب كیا هبلغ هنویلپانو
 لا رکسع كاب للاب هتسرولوا هدقن ةناعاو كب زوتوا تقو ياو أ

 لباس هنتمدخو و یفح هر دنالقابا ییابالا نوت بوشالوط هنس هقرا

 ی مت ك اخ اورو نددقراعاد نالو یصاخ ین ا
 یراح هدلویاتسا كنتلود ج وساو نكح هديا افتک | هلیسشا وا كرت هج وسا

 یتکحهلس هدا اضرا ه هطاصم هللا هیسور ییلاع باب هلذوفت نالوا

 1 یا هدکعا ناب و دعو هن رتلود هرتلکناو هبیسور

 یخ داوا سوم نوت نوش زون ندتساس كی نیا داش

 ۰ یدرویتسیا یعالغاب هدهیعطق تروص هلا جوسا ؛لرکو هرتلکنا رک
 ۰ یدبا لهسما هصسودنک قافنا هللا ولهلکنا هسلوا تقوهترهو ۱



3 .۰ 4 
 ۱ یار و ارم دوش هرم و کیا ید
 ۱ ۰ یدشلوا دعتس هفغخ ندنفافنا

 نوا قمرتنوت نوت ییتراح لر ریلکنا نویلبات ن کیا | هدز کمو لاح هتشا

 راتلود فرط ین هلا دد شت یلوصا هر هرصاح یتیدلوا شایا ثادحا

 کد هدنرناعل هیسور كنو كردنا عاسب هلس ییلاخدا و اک

 هیسور هقشپ ندک دغا تففاوم کو ردناسکلا هدکدتا فیلکت ینسارجا

 هسیا هفرعت وب بوریدتا ظنت یسهفرعت رک یکی رب هلیقیوشت كنناکدازلصا
 لیهست یلاحدا كنسهعنعا رکنا و بعصت ییلاخدا كنسهعتما زسنارف

 ردناسکلا ۰ یدنلتدح هرم كحهدبا برح نالعا نامش نویلیان ندنکیدتا

 ندنکلام ایسور و قالا هاینوسفاس هلناونع تلابا كناب واشراو ید

 (۱۸۱۱) هلتهج و ۰ یدتا بلط یتسمل وا حارخا كنیرکاسع زسنارف
 هناناکم هنیرزوا كنو ۰ یدلجا یک یکرک یراهرآ هدنس هیدالیم نس

 هنر نیفرط و یدنرآ تدور یکه درا هن ايه ےک دس هددسدنل وا رادتا

 ۰ یدلوا ردنا لاغتشا هللا هب رح تاکرادت هداعلاقوف قرەقاب

 . هب هبسور كنادغب و قالفا ی هیلعتل ود نویلبا طه ندنسهحاصم تیسلبت

 چ هب هیسور سکعلاب هرک و نکر ale قیوشت ههحاصم دقع هلنکرت

 هلبا ردیع وودعو قوچ رب و ته و راتخا یتسمامل وا ادف و كرت یش رب
 قع راب هلا هیلعتل ود ځد ردنا کلا« یدلو ارد توعدهنفافنا راد هیلعتلود

 شو نوت نوت جد ندنلاقحا قعشو وا هلا نویلیاب طف یخ هوا

 هبسانم "هلیسو قح هیلوا لو هنفعض وهنفوخ هدلاحره و یدیشمالوا
 لارنح هلهح و زیکیدت | ناب هدنسهرص ییباقو یس هنس قلا ی مرکب نک ۰یدرارا

 هدن دم هليا مرکا رادرس هن رزوا هبلغ یغیدنازاق هدنسیلاب هن وط كفوزوتوق
 یرهن تربس كردبا فیغ هجا یتفیلاکت ول هيسورو شغل وا هکر اتم دقع
 هګداع سرد نکیا شالشاب هنسهلاکم هلاصم هرزوا قلوا دودح

eشملک زاو ند هلاکم هلکغج وک ول هبسور 1 لدم  

 دا شلدا رک را 2 و

 هب هلاکم و کراس هلا هیلعتل ود ین رفظ؛لوا 3 وزووق هسیا یردناسکلا

 رادمیا جد هه راح ها راکتلاسم هليا نویلیات یک یکیدلیا داسا هلمسو

 یاقو كنناود هیسور هن رزوا تی رفظم رب هلب وا هک هلب وش ۰ یدیشلت

 و ی



 دنا

FEF 

 دوج وم و سنار او یهکلم نالک هروهظ نال

 كلام و یاعوفو ندا ناب رج هدایایسا و شاش یالوط ند وا

 ترام یسهنس ( ۱۸۰۹ ) نیبم ییشدلوا روصتم یسهعلاقم كن هناقع

 قوس هنرزوا هسنارف هلا شن همانناب هعط رب هدنسید رک ا

 قرهنلوا هکراتم حف ید هدننیب ول هیسور هلباهیلعتلود هدانا یکیدلیا تم
 ۰ یدیشع الشاب هه را نایک

 ردق قحهالرضاح هنولیا قرهنارواط رغآ هدهبرح تاکرح ولا ا

 باتش هبهلباقم كردبا عج هیلک رک اسع نویلپان ندنفیدلوا شمرو تقو

 تیام تولوبعوقو هیلک تافلت ندنبفرط هدرل ه راح نالوا عقاو هلکعا

 ریمکح هلاصم نانلوا دقع هدهنایو و ید رک هبهنابو یدلک بلاغ نویلیات

 ۰ یدقبج یلررض یلیخ ولابرتسوا

 لود هل و یدنرا یرابضغ و تدح هدنقح نویلبات كنقلخ ابالا طقف

 رایدل وا هبنمالابولسم ةفاک بوک روا ندنعمط و صرح كنا ابوروا لام و
 یسهراج كنراتروق ندنرش كنا یلاع هلبا لیکشت راتبمج نخ هدایالا

 رولیدبا یی و زای ندقح بانج یلابقا لاوز هدفرط ره و رولیوشود
 قرهلوا ریکلد ندنسهنامکح راوطا كنا هلي یسیلاها هسنارف یدلوا

 لاللتشا ندلاح شور یتفجهارغوا هالب رب كنا یراشلوا شدنا رود

 ۰ یدبا رارودیا
 یت صن كندنسک و زانا دق "ییشرب مه بونادلا هنلابقا هسیا نویلپا

 كعا تصصت مورژ یردارب نالوا یلارق ایلافت-و یبح ۰ یدبا نمهلکد
 یردارب رکید نانلوب یلارق كنلف ۰ یدعصا هل قالوف اکا نویلپان یدتسیا

 (۱۸۱۰) هدکدتنا افعتسا لر هيم هدا لمح هنساح ان عاضوا كنا هسیا یی ول

 غ روبمدلوا هدانا لوا هنيو یتکلاع كنلف ددرت الب هدنس هدالیم هنس

 كنايصلاغ الاب ه جور هکوبلاح ۰ یدرودا قاحا ههسنارف یغل هقود

 هناشن رب هنسایحا كننلود ناتسهل یعیسوت كل هقود ایواشراو هلیفاما

 كنسودنک نکیا هدققاب هلا ترس رظن ,کو هسا رداسکلا بولوا

 هردناسکل | یسلدبا مورح ندنتکلع كنسهقود غروبدلوانالواندنسابرقا

 ردناسکلا نالوا یصاخ قفتم كنويلبا لصالا ۰ یدیشوقوط هداز كب
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+ # 
 با یو ى Ml ااا ناسا
 تونرلقاا یسلاها ابایسا هنرزوا كو هدهسیا شا بصن یلارف

 تصرف ینبروهظ كعصح یکی ر هنبلع نویلپا د راریکنا
 یراغوغ ریکترو و اینابسا هلکعا هناعاو دادما هراولایاپ-سا كرهلب

 قحا و تالماعم زاعثفاب هتناسنا ندننفرط یدلوا الب لوس هنشاب كنویلیات

 هبابنایسا تاذلاب نویلیان و یدلوبعوقو تایراح هدنروص روشیئاب هرایشحو

 كن راهتج لوتنابسا هد هيا یدلک بلاغ هرا ریلکنا و هرالویایسا بودیک

 هنترهش و تیص كنسودنک یسامهلوا ردتقم هنسهلازا و عفر نوت نوت

 هزللکنا نخ ۰ ردشمتسوک لاته وس هه راس ماوقا و شهروتک هصنش

 یمالک ( ردشلوا تولغم هدابنایسا یدعت ندا هبلغ هبا وروا ) هدنسوتنالراب

 كیرح ییراتربغو تبج قورع لر ریلکنا قرەنلوا داربا هلا تدش ناسل

 هبدسنارف نولیات هلکغا ماك هنبلع هسنارف قلو اسوا و ۰ ردشلا
 نانلوب هدانایسا هداننا ینیدلوا لوغشم هلبا هراحم هدایناملا لردا تدوع

 ۰ ردشعا هبلغ هرازسنارف نوطکنلو رومشم یلارنج رلکنا

 یبس هجولشاب كتالکشم یکیدشا فداصت هداینابسا كنویلیان کوش
 ۱ ارا یار ارت هیعیدلوا یاب لوتاتما تضفتم

 یرنامل امور هلیسلوا شعا هشردیاب هللا روزوریج یثیا ره نویلپات
 هفیلاکت كحهدبا لالخا ییذوف كناباب یک قلتوط دودسم هنرایک 'ریلکنا

 بصخغ یتکلاع ضعب كنا نویلبان ندنکیدعا تقفاوم ابا هدکدشا یدصت
 قاشا هلراتلود هراکناو اارتتسوا ید ااو قاحخا هنغللارق ابلاتا هلا

 هن وداس بوردلاق ندامور یاد نویلیا هنرزوا كنو ۰ یدنیشعا

 كنب رهش امور نودا قالا ه هسنارف کلام یدردنوک هنسهدلب

 زوروفاو بودا زوروفا ینویلیا ید اباب ۰ یدریو رارق هنسلوا لقتسم
 ۰ یدروتک هناهه اهد تاقر ردنا رات هدایز ك هرالوسایسا هسیا

 ابوروا هلم جابو یتفیدلوا لوغشم هلبر هلئاغ امورو ایناپسا هليو كنويلپان
 بئاخ اردا ذاضا تصرف ولایرتسوا ینغیدنلو ریکلد ندنسودنک كنقلخ

 لاک ا یتسهیرح تاکرادت هرزوا تعا داد رشا یراتکلع یعیدلوا شا

 غروبسرو یتسهنارادغ تاثبشتو اجا تاکرح كنویلپان نامه هلا

 ندنلیکشنت كنداحا نرو ییهیدغلوا ارجا هلیما كنطئارش یسهدهاعم

 ٭ ییالوط #

 لو بر

۱ a 

 نم ی ی



 ی از اه یا ام تاک اا یش شا وا ر نم نه

RIN 
 كيلعو كرت هرخا تانک نا زسقاوا ینذآ تكحاص لار سود و ۱

 تیسلبت كرهیعا باح میم نویلپان نکیا تیفیکرب عورشمان یک یا
 هنفرط هسنا ف جد كنهزوک ار را راز هللا هعیس ر از رسا تم یسهطاصم

 هعراب و هزور و هڪ وو بو عا تعانق هنکیدتا نالعا فلکت ی کید

 رانوب ردبا هنام یتیرللوا زرفم ندکیدنو امدقم كنب را هیات وتینروب و

 هلیکر هب هیسور كنادغب و قالفا هدلاح یعیدلوا هدکعا امدا ید نطبص

 ۰ یدرلیا تحل هناتسود جد نسل وا هحاصم دقع

 ترفن ندنویلپا سکره لوک كلو هدلوبناتسا هنب رزوا هحورشم لاوحا

 كلا: هیلعتلود هيلع ءان ۰ یدلاق داتعاو تینما ال صا هن زوو یدلیا

 هدعسان دلج ردبمر و تامولعم الصا | و قرهلوا یانم ایا هنساضر

 هحاصم دقع هلا ولهرلکنا نالوا یعدق تسود هرزوا یغیدنلوا ناب

atی  
 رکترو و حوسا و هقراعاد هدننب نویلیات هلا ردناسکلا هدست

 ندنکو دا شارپ و رارق هنسمالردتا لوبف یسهعتما ریلکنا ید هن رانا

 هفوخ ود اردا طبض یساغود هقراعاد رازسنارف هک داش لااا

 دخا یتساعود هقراعاد ةتغب بوراو ىدا ود 'رلکنا نامه قرەلوا عبا

 ۰ ردشلیا قافتا هبا نویلپان عبطلاب یتلود هقراعاد هلکمتا طبض و
 یتسبرمس كنا وروا لود هرکص ندنسهکاصم تیسلت لصاطا

 هب هکلبت و رطخ هدنسهرا یرلتلود هبسورو هسذارف هلا هرتلکنا یرالالفتسا و

 هلا نویلیان قرهلوا قلطم بلاغ هدرازکد ولهتلکنا ۰ یدلوا راحود

 یتیدلوا لتا هسیا نویلیا ۰ یدردبا راسخ تارا ارح هراثلوا قفتم
 ید یتیرهعطق ریکترو و ایناپسا بوبعا تعانق هرادتقا و توطس

 ید ردناسکلا ۰ یدرتسیا كعا لیکشت هب تلود كون ر ابا طبض

 هبقرش تلود لو رب كردبا تلا عیبسوت ندنرفرط هیلعتلود هلا ح وسا

 0 رلبا تاشام هویلبات هلهجوره ندنعیدنلو هدنسهیعاد كلا لکشت

 توفرا ردنا کلا هللا نویلیان هدنسهبدالیم هنس (۱۸۰۸) كلذ یلع ءان
 هرزوا كليا دادما و هناعا هرکیدکی دنا تالاوم دقع ةاقاللایدل هدنرهش

 ۰ ردرلشعا هلواقم

 هلبا راهسیسد قاطرب نویلپان هرزوا یغيدنلوا ناب هدعسان دلج هکوبلاح



SRA 
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 ا : درامز تفاوت ید هنکلغو طبض یادغب و قالفا

 جد نویلپا یکیکیدتبا ادف یلارف ایسورپ یکیدنرکس هندادما ردناسکلا

 یتبدنارغوا هراهلئاغ ولرد هليا توعد هتقافنا هرباد رخ ومو مدقم

 ۰ ردشمر ودنا ادق ییهیلعتل ود

 هطاصهرر هقشب هعسل هلدا ایس ورپ و هسور نکیا هدتتسلس نویلبات هد وه

 بلا كنابسورپ كج اشن و هتشیا ۰ ردشللا اضماو میظنت هما

 كنهروناه هليا لساتسهو قي وسنورپ هنکلام یهدنسهرا یرارهن نب رو

 لساق یتکباب و كمرب و وکړو راد یونس 4 هسنارفو قاحا یسهجراب رب

 كنویلپان هنفللارفو لیکشت تلودرب هلبمان یغللارق هیلافتسو هرزوا قلوا یرهش
 كنايسورپ هدنسهعماتم كناتسهل امدقمو یدلدبا باخت مورژ یردارب كچ وک

 هنلارف اینوسفاس زارفالاب هلبما يعلهقود اب واشراو رار نشود هنس هصح
 تسود و یصاخ قفتم كردیعا باج جد ردناسکلا روطارعا یدلرپ و

 یسهبده كنويلپا ینیرادقمرب ندنکلاع كنلارف ایسورپ نالوا یصصخم»

 ید نوبلم زوفط یسهعن كنشود ایسورب هلتهجو ۰ یدلیا لوبفقرهلوا

 كنب رانا ایسورپ نویلپان هقشب ندکدنا ل رفت هن ویلم شب نکیاسوفن كيزوب

 تانیعت رلاط نویلع زو و یدلیق طرش یخد یتسلتوط دودسم هر ریلکنا
 یرکسع زسنارف كب ید یللا زو هرزوا قعروط كاد دا نهم رح

 ۰ یدلاق هدنعارب وط ابسورپ

 اسورپ هلبا ابرتسوا زکلات قرهلوا لخاد هنداحتا نبر یراسنرپ اینالا به
 ۰ یدلو توق اهد هبنرصرب یذوفن هدایالا كنویلپان هلغلاق حراخ یرلنلود

 هداعلاقوف هدنفح رازسنارف ورندتفولوا راولایسورب یشان ندرلبیسو هتشيا

 یروطارعا ایالا و یلارف ایسور لا مد رم یه شا رابشمراعاب نت

 هدلاح یتیدلوا قحوح لوک هدماکنه لوا ځد مویلک یحرب نالو

 بویمهدونوا ینه ریتم تالماعم یعیدلوا شمروک ندنویلیات كنسهدلاو

 شع زو کیم تب شعب دقو قلرامتخا تیام نکیا بقرتم هتصرف تقو
 لاخدا هسراب یییرک اسع اناما ردا هبلغ لود هسذارف هدنسهب دالبم هنس

 ٠ ملدا تدوع هددص هن زز ۰ ردشملا ماقتا یک کرک هلا

 ا ا زانو ورال رتتا سکلا صحاح ىسدخاصم تيل هلن
 كنهیلعتلود هسیا یروهج هعبس رازج یدیشمرب و هنویلبا د یی هعبس
 دوض دوخ یا لردناسکلا هلیسلوا _هدنناعص كتهبسور طقفو هدنسهباچ

 هک هنویلپان



 یدراو هاب واشراو ید نویلپان. هن رزوا كنو ۰ یدردنوک ودرا ییا
 ۶۰ ۵۵ بش 0 هه راحت هلا ولههسورو ۰ یدردلاق هغاا یرلولهلو

 تاود هب هطاصم یکجهدنا دفع هللا ول هبسور هدنس یے كنه راحت و و

 یتیدلوا شلا ندهسورح كلام كنول هبسور ؛لردا لخاد ید ی هبلع

 تادهاعم نالوا هدانتلب ولور هلا هيلعتلودو ییکحهرب ولا ورک یرز

 ینابتسابس یسیچیا یهدلونناتسا بودا دغو نکج هردتا لیدعت ی

 هندزت نونلدا ندهیلعتل ود فرط هرزوا قغ و رضاح هدهلاکم نح ځد

 قیدنلوا ناب هدشنان دلج هلکعا راطخا یتسلردوک صوصخح رفسر

 دنحو نالوا شاردنوک هندزت نویلیات هلترافس ندهبلعتلود فرط هرزوا

 ۰ یدشلو هلبا نویلپان بودیک هناتسهل یدنفا
 عنام کو تویمهکج نهج وتو لیم هنویلبات اجرا كيل زا
 ندنزواحم تعب كنول هبسور الاب هجورپ هیلعتلود هدهسنا شقسیا قلوا

 هلغلوا بغار هقافتا هللا نویلبا نوجا را ذخا ندنا قرلوا رکلد
 نکیشلک ردق هنهاکشس لوباتسا هللا روررم ندنزافو ز هک دقا یساغ ود رکنا

 نه ردنکسا هللا تکرح هن رزوا رصم ابقاعتم یدیش وا هداما هعفادملا
 لاس هضادمو تنواغم كناشاب لع دم یسلاو ربصم هاهو ۲

 ۰ رد شفت تولا عقدنم

 ۳ ندنناش اعو ليم هویلپا به یسارغوا هراهلاخ و كند لعتلود

 راسا مع لا ول هیتشنور ارظن هلدخو ییدنا تنوبلنا هد
 دما یعحهلوا لئا ه هحاصمر واتعفنمو ولناش جد هیلعتلود هدکدتسآ

 هدهلاکم سلحم كندنفا دیحو صوصالالع ید یل هللا یسب وق

 یدیعاو یسردنوک هشدز نویلدات اب ولو اصوصخحم هززوا قو
 ۰ یدشعا ا 

 هتشلا نوا جور نما رص ر دالا یضرغ ندنو كنویلباب

 ش رسوکرب هردناسکلا روطاربعا وللو ردهدلا 2:: هددساعع تلود

 تیت هدنس هاا هنس ( ۱۸۶۷ ) هکنوح ۰ شما ترابع ندگما
 هدکدشلرب هلباردناسکلا نوجا یسهرک اذم هلاصم داوم نویلیان هدنسهدلب

 كن هناغع كلام هليا ردناسکلا نوسروط هلیوش قعساچ هنبریخ كن هیلعتل ود
 هبلعتل ود هد هسا رلشمامهرب و رارفر اکو هحرکا بودا هرک اذم ییسهعماقم

 كنول هبسور نویلبات تح ۳ ردراشمر و رارف هراطرش ضم یلبخ و لوح



 یتتموکحب هزوکأر ) كنور ود ( نالو هدن س هاچ هبلعتل ود ےدقزا

 كنهزوکآر هسردا لر ییوراطق ولهیسور تقوهنو ۰ یدلیا طبض

 هل رار هلکنو ۰ یدلی وس یتغجهللوا ملست هب هیلعتل ود جد

 هدانا لوا ۰ ید هدکعا توعد هقاسفنا هلبسودنک ییهیلعتلود
 ا نيو نشد ول یزیدرفال دیره هدخاصم هجاب وزوا هيا |

 ۰" ید ییا راجا یوکس اتقوم هلا راظتا 6 ا

 هب رب هرصاح رک ذلا فلاسو یلیکبشت كنداحا نب ر الابدجور هکوبلاح

 لیمح هنتلود ابسورب ندنفرط نویلبات كراك رغا یکیسارجا كنلوصا

 ۱۱ لا را کا نایک ا لولاامور

 هبدسنارف كر هیمهدا لمح ولایسورپ هلاحو ۰ ىدا لکد یلاخ ندریقح
 ایسورب هده راح نالو عوفو هدلحم مان ) ا ( هدهسشدتا برح نالعا

 ید هنبدب هسنارف یراتکلم قوچ كب بولوا مزهنم نوتیسب یسودرا

 یتلودابسورپ یدریک هنیلرب هلیسودرا نویلپان یدجاق ندنیلرب یلارقابسورپ و
 ۰ یدراو هنسهنم هلوا وح

 نکیشغل وا طبض یرلقل هقود ع روبمدلواو غ روبمک ندنفرط نویلبات هرکوب
 تاو لارف قرهلوا ند تلف هصوصخح تیانعر یروتکلا ایوسفاس

 ۰ ردشلوا لخاد هنداحا نب رو لئات

 لخاد هه راع یروتکلا سه نالوا شا قافتا هلا ایسورب تقولوا

 یتیدوقن ولتساک هدکدتا رارف ندنتکلم هللا فوخ ندویلپان نکیشمالوا

 یعلابمو دوا بودا ملست و میدوت ه ید وهل ماندلح ور مجقم هدنر وفقنا رف

 فارص نیکنز لا هداب وروا الاح یدیشُعا عتت قوج كم هلبا لامعتسا نح

 تن لا تر هلو هينا یماخو تور كتسالماف دلحور نالوا

 ۰ مل هلک هددص هن زر ردعلنا

 یالوط نانسی و هجوتم 4 هتسلآرق هره صعب كن هملعتل ود هدانا لوا

 كحدبا الیتسا یني رلهعلق ردن و نیتوخ هلبا رکسع قوس ةتغب ول هيسور

 كا قافتا هلبا نویلپانو شابا برح نالعا هب ولهیسور ځد هیلعتلود
 ۰ یدیا شمالشاب ههرباحم هرزوا
 هیسور هرکض ندکدتا رارف ند اتیا الاب هجور هسیا یلارف ایسورپ

 نوحا هناعا هایسور دوا بودبا دادقسا ندردناسکلا یروط ارعا
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 یلوات ییردار مان فزوژ هدنسهب د الره تم ) ۱۸۳۰۹ ( هلتیح یتیدلوا

 كنلف ) هدن ال وه ۱ ید دننردار رند مان یول یدنا بصذ یلارف

Eیداحا نر دننارا دیکح یونحو یرع یابالا هدرو ۰ یدرو  

 یدنک ید رانا ۰ یدلوا یسیماح كرلنا یمودنک ویدردناب قافتار هلیمات

 كي شقلا هب هسنارف هدنرح تقو هدلاح یرلقدلوا لقتسم هدنراتموکح روما

 ۰ یدنلوا اغلا اہک

 “هود الا هحور هلا مزج یفحدبم ھهق هےشاب ار هلا ر ریلکذا نویلیات

 هننرلتراحمت نوحا راثذخا ندرب ریلکنا هلیسلوا شمکزاو ندنکرادت هر

 و یعد ثادحا یلوصا تی "ءرصاحر و لنعح رانا هرزوا كمر و للخ

 "ریلکنا دن رئال كراتموکح نالوا قفتم هلبسودنک كلرکو كنه سنارف

 تالوصا و هاوخان و ها وح یخدیقتلود ابسورب ویدنا عاسب یتلاخدا كنس هعتما

 ۰ یدلیا روب هنسارجا

 كنا هيا یلاع تاب بوبتسبا قلا هقافنا راد ید یهیلعالود نویلپات

 قرهاللوقیک یکیدتسیا هلبا قیرفتندنراتفتم نوت نوت ی هیلعتلود یضرغ
 هلکعا نقنو كرد ییفیدلوا ترابع ندنسهیعاد كنا تلآ هنضارغا یدنک

 یدیشغا داحا یلوصا قلفرطیب هرز وا كمتزوك یهیلعتلود عفادنم نامه

 ۰ یدیا شبا رب لکشم یلبخ قمروط فرطی دحج ەکح كنقولوا هکوبلاح
 هال ود یدروهج هعبس راز هرز وا یتیدنل وا ناب هدالاب هکنوح

 زونه ولهبسور هدلاح یغیدلوا شفلوا لیکشت هرزوا قلوا هدنسهاج

 هرا ادا شا هنغیدلوا قوتم هلا هلعتلود نوییکچ یر تک یهدهفروق

 نکن رد رک گبسع ه هفروق همش رط یزاغو لوساتسا ندزکد هرف ه رسص

 هئاضاّرتعا هدنفح هیلعتلود ود ردیفانم هنلوصا قلفرطو هسیاوو

 دیسور یهدهفروف نکرولک مزال ییلست هبولهسنارف ییوراطف ربارب هل
 یایاعر راسو ندنسیلاها غاطهرف بوکو د رکسع رادقمرب ههرق یلاریمآ

 هن رزوا یلیا طبض ییوراطق هلیا بلج و عج رکسع یلرخ ید ند هیلعتلود

 قوس ندایجالاد ردا هناج یو رارب هللا قییضت یی ول اب رسوا نویلپات
 هلا راما ندنسیضارا غا س كسره هدنتهج قبلق ین هبرکسع هق رف یکیدلیا



 هدنسه راح مجاروتسوا روهشم تیام قرهلوا رفظمو بلاغ هلا تمزع
 روبع هب هحاصم ولابرتسوا هدک دا ناشبرب یر ودرا اب مسوا و هبسور

 قرهنل وا اا دەع هدنناب اب رتسوا و هسذارف هدعروبسرپ تول وا

 یتکلع كو نالوا شوا لر هولابرسوا هدنسهحاصم ویمروفوماق

 ۱ لورتو هتل ود الاتا هدلاح یتیدل وا رارب ید وراطف و ابجالاد هرک ون

 دابو غربترو یکلابع ضعب نانلوب هداینالا كنابرتسواو هبهرابواب تكلم

 قود نارع یسذرپ دابو لارف یراسنرب عربغروو هراب ابو یدلرپ و هن رارادمکح
 . رايدلا ییناونع

 كنابسورب هرزوا كمرک هب هراب واب یسودرارسنارفرب هدتشاتنا هروک ذم "4ب راح

 هب هقفتم لود بونج وک یلارق ایسورپ هلکمر ودنا روه ندنغاصس خا سنا
 دفجس راب هلا نویلبات دوا هرکص ندنسهعف و مچ روتسوا نتیشلوا یھ

 بور ورب رادت ررب ههرایوابو ههسنارف ندنکلام یدنکو یدلوا روبح
 ۰ یدلا یهروناه ندد هسلارف ن زسعلوا یساضر كن ول هرلکنا هدنلیاقم

 ذخا هلا لالخا ینتراګ كنايسورب قرلوا ریکلد ولهناکنا ندنو هکوبلاح

 قلوا هبضرت عونر هب ولهرتلکنا یلارف ابسورو ۰ ید تا مایق هماقتا

 شلت لوبو قرەلوا تناما ردق هنل وصح E دابا صم یهروناه هرزوا

 ه دنعح یلارف ایسورپ رەنج وک نویلبا قسد ند و بودا نالعا ییفیدلوا

 یکیا یسودنک یسهشنلو ولزو یکیا هلو كنولایسورب ۰ یدنوط نیک

 ۰ یدناشوا هزاسخ ولشاب

 هنعیدنل و هدنمالا بولم ندنفرط نویلبات هیلعتلود ورندناموفو مصم

 باب یزهمانقیدصت ها یظنت یسهدهاعم یعفادت قافتارپ هلبا هیسور ینبم
 هحور هدیه روتموا كنویلبان یسادرف كنوک یغیدنلوا اضما هدیلاع
 تريح راچود تلود یالکو قحلوا لصاو یربخ یتیرفظم الاب
 ۰ ریدلوا
 بلاغ را ریاکنا هدنسهبرح ٌةیراحم رافلافارت نالو عوقو هداشا لوا ھت

 نویلپان هشرزوا كنو یدت نوت نوت یسه ر "هو كنهسنارف قرلوا
 ۰ یدتا تغارف ندنک رادن همرحم "هوف قترا ید

 ا لا الرا یل تلاق هدرز رل: رکنا انھج و
 زفکچ ندیشر و زاماص رد سس ارا قرهلوا قالطم بلا هدا وروا ا

 ٭ یتیدلوا #
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 / ید هترابانوپ لباقم هربا طبض یتیرایک زسنارفو كنلف ماطر هل رلکنا
 البتسا یتتکلم هروناه نالوا عبات هبهزناکنا تقولواو عقاو هدايا

 كاع كنا وروا هلسح یسک هند لوبا تندرو
 هر وص رکید هجاب وروا كن هترابات ویو ندنسلوا شعت ود هبهرطاحت یسهیلاعش

 یروطاربعا هیسور ییالوط ندننازواحصو تادعت نالک هعوقو د

 هلا هسنارف هدنسهدالیم هنس ( ۱۸۰۶ ) قرەلوا رکلد ردا کلا

 لبا قوا لسم راد هدا دنزاانو بتا معلق قرا ٩
 هنس ( ۱۸۰۰ ) بوروک زا هنسودنک یناونع لارق هدلاح یعیدنلوب

 قیدصت یفلروطارعا كنسودنک هنسلح انس هدنسیام یسهدالیم

 هرانلوا هدنسوه صنم نوح ا لوو كلغ وو ردشمردتا

 عقاو هداقبرما ندنکودبا شاعآ دعو هزاب هرلنلوا راکعمط هدایزو بصنم

 ناسا كردبا تخورف هولاشما دوخح دوخ یهدلب مان ( نازبول )

 »۰ ردتکا هلزابتسا و فرض هنتسا مشا تو حات هلمحوو یتسهلصاح

 نویلیات روطا ریعا بوک نجات یتلروطاربعا زسسنارف هت رایان و لصالا

 نج كنفروطاربعا اینالا قثرا جد ولار سوا ۰ یدلازو اره
 ۰ یدنفاط ینناونع یعلروطا ربع | ایرسوا ردا شدسرد ییغجهسهلوا

 یشروهج ایلاتا نویلبات روطآریعا هدنسهبدالبم هنس ) 1۸۰6 ( و

 ۰ یدلا ید یتناونع یارف ایلاتا هلا لیوح هسلارق

 4 هلولو ییامج بوئیچ هنادیم هلسهیعاد تیروپج وربدنفورب رازسنارف | -
 یب هر وېج تموکح یراکدلیا لیکسشت كرهکود راناق ردقوب نکیا راشمربو
 كنوبلباو ۰ یدرو تربح هسکره یرلعا لوح هعلروطا ربع ةعفد

 هنزاوم كناب وروا یسعازاق رادتفاو تیص هداعلا قوف هلو هدنصا تفوزا
 ی ی اه تم وج ی نا وا ۳

OYگپ دشت تسهیل اس  

 : ید رد د سەل و

 ییهقنلوب هنزاو» یرلتلود حوساو ایرتسواو هیسورو هرتاکنا هنرزوا كنوب
 دابو هراب واب ریداب قافتار هلناونع یموع داحا یصجوا نوحا هداما

 هویلپان ید یراهقود وسانو سهو راروتکلا نالوا ینارادمکح عرعروو
 ابقاعتم ۰ یدلاق فرط یب ځد هرکو یتلود ایسورپ رایدلوا رادفارط

 ندهرابواب ید یتسودرا رب رکیدو لاخدا ودرا رب هایلاتا یتلود ابرتسوا
 هایناملا تاذلاب نوبلبات یتبم هنکیدتا لاسرا یرغوط هب هسنارف هلبا راما

 و



 ا ااو تولا هرمصاصحت قیص یتسهلطا هطلام رازیلکتا هداشا لوا

 | سسر هراهیلاوش الب هجورپ كنولواب هرزوا قمزو یتیراهرا ثكنولواپ
 | نوا غا است ییهطلام هدیوردنوک رومأم هلیسهسبالم یسلوا
 لارج رب هسراب یقرهنادلا اکو ید ولواب بودا فیلکت هنسودنک |

 طبس و من ییسهطا هل هطلام رریکنا هسا هدانا و ۰ ید با شم

 در تاوح عیطااب هدک دتسلا ین هطلام ندرل "ریلکنا ول واد ندنرفدل وا ش ایا

 كنولوات قعا ۰ یدتا تم وصح نالتعا هرل :ریاکنا تونج وك هللا

 هس رب هدقدن] وا مادعا ندنفرط یتاکدازلصا هرس ور ءان هنس هب اب ون را وطا

 تمونصخ هرازسنارف هلرکو هر سلکنا رک ردناسکلا لسغوا نک

 رکتروو ایاپسا ۰ یدتبا هطاصم دقع ید هلمسیکیا توبه و هدنسهیعاد

 ولها قره وا یموعقافنا هلتېج و بوشنراب هلبا رازسنارف ځد

 ۱ ۰ یدلاقز کلا هیلعتل لود هلا

 ند شقو و هدنسوزرا تحارتساو مص جد یسبلاها هرتلکنا هکوبلاح

 ادا قرهنل وا عورش هب هلاکم هدنتدب ۳ لود هّریلکنا هلرومج دسنارف

 ۵ لمس هد اليم نر ) ۱۸۳۳۰۲ ۱ هرکصندک دلرب و رارق یی سهم

 هدننیول هسنارف هلبا هیلعتلود هدمبیدنلبق ظنت همان هطاصمرب هدلح مان نیبمآ

 ۹ یدنل و ها دناصم دفع ید

 تار اوره دل هلک هل وصح هم وع اد هجا وروا هل مج وو

 هرلکناو ها فرا کت هدنسهب د البم 2 هنس ) ۳-۱۸۰ ( نکیشلوا 0

 9 || راید یرازسنارف ارج رب ریلکنا ا ٠ ردشلا رومظ هراح هدننی

 یرمصم درج ندنراددنلو هدننظ یتحهبمهلوا لباق قمرافیج ندرصم

 كردا راتخا قلراک ادف هرم صعب نوا قمراتروق ندنلا كربزسنارف

 جرد كطئارش ضعب قاسم هنعفاسنم كنزتلکنا هنس همان هخاصم نیما

 هبلغ هرازسنارف ولنا رکج یکتا ابقاعتم ۰ ییا راشعا لوبق

 قضا وا لصاویرخ یزفدلوا لبا ضراطتسا المک یرصم رابد كلردیا

 مدان دننرلکدشا لوبق یراطرش نالوا ضم هنیراودنک هلبوا را یلکنا

 رهلیسو رکید قلاراو بودا للعت هدنسارجا كطئارش صعب ندنرافدلوا

 .هنرزوا راهلداحو هعزانم ندا ث.دح هدنن نیتلود قردلوا مطنم ید

 ۴# در ریکنا ۶



 ) 2۳ هی ی ی ےب ف ااو "8 اب

 ET ا
 نالوا لیلد هنغیدنل و هدلاح یش را هت ل ا ۱

 ۰ ردند هب رغروما
 هداکع هد هيا شلنا ماحتقاو موسه هنفرط ماشلار هتراب انو هدانا. لوا
 ابقاعتمو شعا تدوع هرصم هدلاخ ناشی ركب قرهلوا مزهنمو بولغم

 شاب هدقدراو ةيهسئارف یدیا شقت هنهبسنارف توخوواتس نر
 ۰ ردشلوا رومج سر هلیناونع سولسنوق
 درط ندرلف رطل وا یرازسنارف یراودرا هیسورواب سوا یهدایلاتیاو اياملا
 عزنا لراش ,قدیسششزا روهشم یادیاموف شا یوا دک و

 توعد هنسناح نب ر ندنفرط راقفتم نکیا هرزوا كَعا درط د ندهرګ وسا
 تولب ردنوک فوراوس ینادناموق شاب هبسور هش رب هللا بلجو

 TT هدنسانبا یر لید u ولا

 بولا 2 ییازهنا كنسودرا هیسور هدنلوص و هبهرحم ِ ۳ یتیدلوا
 ربات یکیدلیا ناسهردو ند نغیدل وا باس جد رکاسع یهدنابعم و

 كنسودرا هیسور دوا ندنکیدغا لوبق یرالارزج ایرسوا ییهب رح
 هدندب هسذارف هرګ وسا هلکعا تدوع هب هبسور بوالي وط یسدنوک ود

 بلاغ هرلول هبسور هدم و هر ریلکنا ۵ 5د ۳ یدلاق

 قرلوارفتندیموع قاغا ولوابیروط اربماهیسورهن رزوا كنو ۰ یدلک
 تالماعم یکیدروک ندنفرط هن رابان وب و یدلیاتد وموهح وت راهظا هب هت راب انو

 ۰ یدالشاب هل هرب اخ هلکنا قرهلوا ظوظح ندهنازاونلدو هک زان

 رارکترزسنارف هنرزوا تنام نالک هروهظ هلهجوو هدنننب هقفتم لود

 ( ۱۳۱۵ ) هرزوا قفلوا تردابم هه راحت هدایلاتا نامه كر هلک هربغ

 هتراان وب هدنسهدالیم هنس زویزکس كي نالوا فداصم هسه رجه نس
 هراولایرتسوا هده راح نالوا عقاو هدلح مان وغنرامو یدنیک هنایلاتا تاذلاب

 رولا سوا هدنښهبدالم هنس ( ۱۸۰۱ ) هنرزوا كنو ۰ یدتا هو ||
 ویمروفویماق امدقم لرد هحاصم دفع هلا هسنارف هدلح مان لیو وا

 انالاولرت 4 هسنارف ییایدرابمول هلبالوبف یطنارمش نانلوالوبق هدنسهطاصم
 تقفاوم هنسلوا یدودح هسنارف كننرم نر ردا اضما ینهدهاعم هنمات

 لیوحت هنمان یروهج ایلاتا ید كنب روهج انیبلا ریچ ہرکو و ۰ یدلیا
 ۰ یدنلبیقباضتا هنتسابر لر وج و هت رابات و ندنفرط ینا وعبم ایلاتاو یدنلوا



 اد 0ا یا راو ۰ یدالشاب هککروا

 یرصم توراو ةتغب هلا اعود ےس رپ هدنروط ناصروف یاب و

 | یهدارواو طبص یسهطا هطلام نکر دیک هرمصمو ۰ یدر ودنا النسا

 هرزوا قلوا نادناموق شاب هن راودنک رلهیلاوش هلمسلنا درط یرا هبلاوش

 هلا هلیسووت ی دوا هنن رزوا یرلعا باتا یولواب یروطا ربا هیسور
 لارج رسئارفر هدامور قلاراو ۰ یدشود هنلما كعا طبض ی هطلام

 یسهیناسج تعوکح كنابابم ر ندنفرط یروپچ هسئارف ندنفیدنلوا لتف

 هسنارف كتر وساو لیکشت ه رومج تموکحر هن رب قرنلوا اغلا

 | ه ولار سوا یس وا لب و هنلکش هدحاو تی روپج ادبلقت هنلوصا

 . یرلکدتایدصت هایدعت ولو فرطافرط رازسنارف ۰ یدنوقوط هداب زكب
 كرو قد وشن هلالتخا جد ییتسیلابها یسهر زج هدنالربا هدهرص

 ندنراک دليا السا یرصمنانلو هدنرزوا یلو دنه الا هجور و ندنراکدتا

 ۰ یدنلتدح هداب ز ك رریاکنا یشان

 یرتتلود یلوپاتو اب رتسواو هیلعتلود هلب ربتلود هیسورو هرتلکنا كلذ لع ءان

 ابسورب رلیدلیا دقع یموع یاشارب هنهیلع هسنارف قرەلوا هینات ٌهعفد
 ۰ یدنلو فرط هرکو یتلود
 هبلعتل ود بواک هداعسرد یساعود زکدهرق كنهیسور هنن رزوا كن و

 طیض یهیانوب ریازج بوراو هللا تم رع هزڪدقا هدکلرپ هلیسامتود
 ید هبمالسا رک اسع ندا تکرح ندنفرط قادوانرا یک یرلکدتا

 مانوشین ریو و هغراب و هزورپ و هصنوو رک ذلافلاس هلکعا هبلغ هرازسنارف

 هعبسرازح هبنانورازج نانلوا رکدو ۰ یدک هنبدب هیلعتلود هعب را "اوت
 هیسور طقفو هدنس هاج هیلعتل ود ېک یروهج كنور ود هلبناونع هعقج
 كنهبلعتل ود هعب را "اوت و و قلواروهجرب هدنتلافک و ناعضتص كنتلود

 هدنسهب رجه هنس ( ۱۲۱4 ) هرزواقلاقهدننکلتدب هیرغوط ندب ضوط
 ۰ یدنلوا ےن همان دهعر هدب ول هبسور هلا هیلعتلود

 تموکح هرزوا دادبتساو لالقتسا لوصاو تکرح هنهیلع تیروهج

 ندهیلعتل ود فرطو رانا لیکشت روهجرب هلب وب ندیکی كرارادمکح ندا
 یسلوا بصن كرب هدبولوا كلکیر هعبس ریازج اسایق هنادغب و قالفا

 تیروهج هد ویفلوا لوبق نکیشفلوا فیلکت هنتلود هیسور هللا میجرت

 1 دم



 یس رحم “هنس نوا زویکیا كم نالوا یداصم هنسهب دالبم 8 ) ۱۷4۹( |

 مظنت ییفادت ةمانقافتا ر هدننبب یسیچلیآ هسنارف هللا یلاع باب هدنرخاوا

 شزاونو تافتلا رهظم هدنداعمرد كنسیچلیا سینارف هلبا هلیسووب بونلوا

 هک وبا ۰ رایدلوا ردنا تباکش یراسلنا هغ لود نالوط ن

 هب هئاصم نانلوا دقع الاب هجورپ هدنش هسنارف هلبا ابسورب یغوح كراقفتم

 قافنا ندضدلوا شا قافتا دقع هوا هسیا هناتسوط تولوا لخاد

 ۰ یدبا شلاق زکلاب هدنادیم ولایرتسوا و شلدا اغلا یو

 یرلقدلوا هدنسادناموف تح كنهترابانو لارنج رازسنارف هن رزوا كنو |

 هدنېس هد اليم هنس (۱۷۹۷) بولک بلاغ هب ولار وا هدایلاشا هدلاح

 یکیدلربو رارقهب هیساسا داومو یکیدلدباعورش هب هملاکم قرهنلوا هکراتم دقع

 یي رومجكيدنو قالب هجو هلبارکسعقوسهنب رزواكیدن وه رابان وب هدهرص
 هدننبب هتسنارفو اب رسوا هدلحممان ( ویمروفوساق ) ابقاعتم ۰ یدتا اغلا

 یدلغارب هب هسلارف یسهش لوصكن رهن نیر ههبج وم هطاصم نانلوا دقع

 كن رومج كیدنوویدلوا روهج ر هلیما یروهجانیبلایج یلاعت یایلاتاو
 هب ولا تسوا اجال اد هلا كيدو قرهنلوا ےس هدنب نتلود یکلاغ

 قلدوانرا ۰ یدلاق هدولاب رسوا ید وراطق هلتیجو بونلوا كر

 مقاو هدنزفروک هزورپ هللا هزور و هغراب و وتبن رو مسقاو هدناج اوس
 تقولوا یرادیحانو هملف هصنوو نانلو هدند یتلود نانو الاح بولوا

 ندنکلام كدئو یهمب را او و ندنغیدنلو هدند یرومج كيدو

 ه هسفارف كن راسنر ابنالا ۰ یدلا ولهسنارف راز هلا هبانو رازجنالوا

 رکیذ هن لودنک هدنسهش لوص كن رم ن رلباقم ها رتل نانلوا ر

 - هدهسددلحا هلاک: سلحر هدلح مانداتسار تقولوا هرزوا كلرب و ثلام
 فلخ کا بولوا توف نارق ایسورپ هدانناو ۰ یدمهلب رب و رارق هثیشرپ

 همش ندک دا تاس ہدنکلسم لفرط ی ید موملک قد ردهرف یصجوا نالوا

 ۰ یدنا هدنهابهللا تبنونع رظن هن رادنقاو ناش ل رنتال اب هج ور كنو لاب رتسوا

 كیدنو ح ورشم هجور ولهسنارف نکیا قفتع هليا هسنارف هیلعتلود

 اون یهدنتمج قلدوانرا هلا هبانو رازج نالوا ندنضاقنا كنتلود

 ینسانامر یلبا مور رازسنارف هرکصندکد روک هنفرصتدب یبهروک ذم عب را
 ندولهسنارف هیلعتلود ندنرفدالئاب هلالخا هلا قی وشت هنلوصا تب رومج



 ۱ و اف مالک لا کن وا يا هم هوتسوم نالوا ناتساد
 | مرکض .دنسر هعظع تاراسخ یعیدارغوا هدنو كنويلبا ۰ ردسهجاسد

 هدنسهروپش» "راحت ولرتاو هرکص هنس قحم رب ندنآ و هدنسه راح هقسیل

 ۱ كنا وروا و یداب هنتیمورح ندتنطل م تک یمهالاذیاهنو هنس ولغم ایاک

 لاوحا كن هملعت) ود یک یتیدل وا دام توس هسه رب ههو لکش هقشد

 اا نود ارا یوا لرب ید هنساخلو
 هبه راحشرب نال واچ یلالعمضا هلوا هن رزواهدندنسد راد هک وب یکیدلیا

 دوخاب یدنلو یبهداطخرب اراضف نویلران ابم ۰ ردندهب رغ روما یئبشت

 هسخو ۰ یدنالپاص یهراکفا قجهیمقیچ هشاب هلیبسح یرورغورک

 ۰ یداشآ قوس هلو زامغیچرب هلیوب ىا صار "دمو لاوحا
 . ردندلئاسم نالوا مهم كن هچخ ران كلا قیقحت ییرارو

 لسلسم وریندرهنس هجن هکلب بویلوا یشان نددحاو بیس هب راحو

 شا تشن ندنعاقجا كنامدقمو بابسا قوجرب نالک هروهظ لصتو

 هلی سهرص هدرادلج یوراقوب یژنک | كن هموقرم بابسا ۰ رددعقو رب

 نوجا قلوا مولعم تیفیک هدرظن كب قحا یدیشف وا ناي الاجا و اقرفتم
 ۰ ردتح هنلوا ناب یسهبّزنم مانتو یسهکلذف كرلنا هدارو

 هنسه رحه هنس (۱۲۰۸) هرزوا ینیدنلوا ناب هدسداس دلج هک لب وش

 لتق ییولیصتلانوایلارق هسنارفهدنسهب دالبم "هنس (۱۷۹۳) نالوافداصم

 ندنغیدالشاب هکعا تیارس هفرطره ه روهج و هیلالتخا راکفا قرهنلوا

 هلڅاب ادعام ند هقراعادو هر وساو هیلعللود نوجا منم ییارسو

 هرکص هدهد رایدلک بلاغ هدرما تیاد و رایدلیا قافتا اب وروا لود

 یتکلع اقلب هلتهج یراقدمهلوا قفوم ین ندتنیابم نالک هروهظ هدنرانب

 هللا هسذارف راجا ید كنلف بولاق هدنسالبتسا دب كن روهج هسنارف

 لوص كن رم نرو یدلا یتا یتی روهج ابواناب هلیطرش قلوا قفتم
 هسنارف ۰ یدلاق هدندب رازسنارف تببلاق هلغغل وا هبل ندنفرط ایسورپ یسهش

 یشان ندندسح ه ولابرتسوا نکیا یلارف ایسورپ ییعشد لوس لا كنلالتخا

 لود نوجا یسهصوصح ضارغا و قرهلوا لوغشم هلیس هلسم ناتسهل
 كنهسنارف یرهن ن ر هدنسهدالبم هنس (۱۷۹۵) قره ربا نداب وروا

 ۰ یدلیا هطاصم دغع ادرفنم هلیروهج هسنارف هرزوا قلوا یسهبعیبط دودح

۱ 3 ۱۷۹۰ % 
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 باه ولادبع و ۰ یدبسسماع وا دعع یسهدهاعم قافتا  هد رها ۱ ۱ ۰

 صوصلنایلعو هش رااشاب ناباپ ندنفرط ولناربا ترومام لصا كندتفا |
 یهدنراذح رس دحسخاو صراقو یساغلوا تباعص هاشاب نجرادبع

 یتیدلوا ترابع ندنساقلا یسغلوا تنواعم جاا یال هنرار وماع هلو

 باتا هلیأر ماعصنا كنتلود نارا كنم رثاشاب نایاب ندنفرط ولناربا هدلاح

 یرللنا تکرح هنایوجاضر وشراق هنتلود ناربا كني ریلاو دادغب و یراجلوا
 تقولوا و ۰ ردراغم هنافاصم دعاوفو هللم قوقح هسیاو بوتلو فیلکت

 تولوا هدندب ازریمسابع هنطلسلابئان نالوا یدهع لو كهاش یلعصف شبا

 یک هیاروا ندا بابهولادبع هلغغلورب رفس هدنتلابا زب ربت حدوا
 باهولادبع ینبم هنغیدنلوا فیلکت یسعا فقوت هدن درب ازربم ساسبعو

 رولنارا نکیاهدررت یدنفا باهولادبه * یی ۱ کک
 ۰ ردشک هروهظ اهد هعقور رباغم هلام قوقح ندا

 ندرلشرا نالوا یس هع هیلعتل ود هلا زواګ هندودح ناوراولناربا هکهلب وش

 نب هنساقلا نالوبعوقو كشدنفا باهولادبع یدبا راشملا رسا قوج ر

 :عااقالطا بولا ندندن هاربا رک اس هلل لدن یرانا زر
 كنولناربا نکیا راو قح هاکتشا كن هبلعتلود ییالوط ند هح ورشم تالاح

 هلا صم دقع هلا واهيسور كنهيلعتلود هرک و و ۰ یدااعات یساکتشا

 ی کد ثد ییا سلکتا یهدنارا یلود نارا تم نیست

 ۱ كل ود نارا هليا یعبدل وا روذعم كن هملعتل ود ا "ریلکنا هدک دنا ۱

 هدالاب هکیدلاق ۰ یدا هدکعا دیصوت سلنا هطاصم دقع هلا ولهیسور جد

 نارا یرلصخ م هیلعتلود هدنسهلاکم سلح شرکب هرزوا یعیدنلوا ناب

 هد هسا رلیدمهلوا ردتقم اکو بوشیلاح هلاخدا ههطداصم جد ینتلود

 تلود یکیا و رلیدردنا حرد هرتف رب ه همان هطاصم راد کو هسا زلوا تا

 تدمرب كنهطاصم اما ۰ رايدر سوک تربغ هننابسانم تیوقت كن هبمالسا

 ۰ یدبا لک د تص و لاح قفاوم یربشأت اهد

 تم اهد هنر هلبا تاقیقحت زمگجهدبا داریا یتآ هجورپ هقباس ثاحا
 ۰ رولوا

 ( ىسەس جرات و یسیدابم “هکلذف كنس راحت هوةسوم (

 هدرالید الاح هراحم یعیدلوا هدشهلرضاح الاب هجورب كنويلبات هداتاوب



 | ا سحر بولا ةف جد ا فوزامروتو تدوع هلق رط

 1 هلا تکرح هنفرط اواشراو ره هنک ینالک هک وا هلآ لکن

 ۵ لرماو ییبم هنغیدلوا شعا ما ا لاغشا یرازسنارف

 هدنابعش طساوا هن رزوا كنا و شش وا هلدابم راهمانشدصت نامه هدنلوص و

 یر لا ریمل هبلع ساوا هنف رط ره كنهسورح تالاع ندنوامش یودرا

 . ردشفلیف هلاصم نالعا

 ندیفرط یب لوصا نالوا یذهم هروک ۵ هیلعتلود تقولوا لصاما

 هک یدروک مدنا مطع ید ولهبسور ندنو طقف یدبا قو قیرط سا

 شاتروق ندن سه راحت ولناقع تفو یتجهشنوط هه راح هليا نویلیان

 شرکب هدنتفو راطر هذا كود ردناسکلا هکرد ورم 2 یدلوا

 كن هیلعتلود اعاد ییالوط ندنسلوا شاروب قددصت و لوبق كنسدلاصم

 هسلا نویلیا ۰ شهردار کشت جد اناسل ایاد و شهردوک یتربغ

 .ندنا هیلعتللود و شا كلك ردفوا هسیدروک قاتسود ردقن ندهیلعتلود

 6 وام ددا لزوم هنانکش رطاخ اماده رب زکشت یکدتا لومام

 راذکر کشو راک فو روس یباقتسا و تاتو رولب یی روف قلتسود رولا

 هرا ریلکنا راردبا رفت ندرلمدا نولتم و زسافو ندنراقدلوا هح ودم تلم رب

 ۰یدنا یشان ندنو جد یرلبحم یعحصو 2

 كن هبلءلود نیست وا لاصعسا یتففاوم كنسودنک جد یتلود نارا

 هدو ۰ یدیشفجوک ییالوط ندنسلوا شعا هطاصم دقع هلا ول هيسور

 هدعسان دلج ۰ لهدا هک اغ ید یو یدیقوب یدیمراو يح كنولناربا

 هداز یجب هرزوا ییدنلوا ناب هدنسهرص یعیاقو یسهنس ىلا ب

 یرخ الاعی ر هموقرم ةنس قرهلوا ر ومأم هنار لراس یدنقا باهولادبع

 لاح بوقج هن روضح هاش عفو بوراو هنارهط هدنطساوا

 ناریا یک هیلعتلود تقولواو ۰ یدیثعا علست ینویام مان یفیدلوا

 راد هب رح هدنوامش ٌةمانو ندنخدلوا براح هلا ولهیسور ځد یتلود

 كراو نالوا زد یودع هصساضتقا هیمالسا ةعماح تهج ) قحا

 رس د كتاص وصخ نالک مزال هدن رها یرالاصیتساو رهذ جد هدفرطلوا

 ۲ صولخ ناکرا دشت هل راعشا هزمهبلعتل ود بناح هلنتطاسو هيلا یموم

 | قفلوب رار هدحفص و برح بولوا حردنم یسهرف ( قفلتق تم هدادوو

 6# هرزوا #
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 او ا 0 و ۷ 71 1

 یدا رو ید ندنس هعطق ایاراب ول هسور هدرب دقت ییدتا قاشا
 1 یدهر ولا هنس هظح الم كن هملعتل ود جدو کل و 1

 هلا هبلعتل ود فوئایح7 نا هارو ۱۱ دنام وق نهجه وط كن هبسور 3

 ولناقم هلرسودرا هيسور یک هدنسیلاپ هن وط هدب واب یسددهاعم قافتا را

 یرازسنارف هلبا موجه هن رزوا ایلاتا هکلب و اب رالبا كرهردشلرب یتسودرا
 هدنروص و یدشعود هتسادوس یعازف ناس كوب 7 هلق رطو و قمرشاش

 قلارآ و و یسمع بورا یهیلعنلود كلام كنسودرا هیسور هيا

 تقولوا دو بولکح مزال یہا ذاا تاکر یاسا یناتسب رص

 ندهیلعتللود فرط کوب ندنفیدلوا هلث سرب لکشم یسارجا هج هیلعتلود
 هنسمامهنلوا هلدابم را همانهدصت زونه هتشا ۰ یدیشمام هنل وا تقفاوم

 ساو ام ندنتتقاوم كنهیلعتلود هدناب و هسا فوقاصچ ۰ یدنآ و بیس

 روصت یک روب هن رزوا لوبناتسا هلا رک اسع نالوا یتیعم دوجوم قحا وا
 ایوروا وریندرادنس جاقر و ناذیتسا ندردناسکلا روطاربعا كردبا

 هدلا لوتناتیسا هدنسهرآ تایالقنا و تالدس هګ و نالوبعوقو هس هطب رخ

 هن رزوا یا نامرد یفیدلوا لومآم یسلاق هدند هیسور ایعطق هسرون] و

 هکلب و شعشود هددرت هلا ابلوخ یلئاطر هلو هدرما لوا ردناسکلا

 هنکلاغ یدنک هدهسیا شمروق یکمر و تصخر هف وار هدل و وا

 ماقا هب هناك تلاع ا هدلاح یتیدلوا شرک ع نعد یوقرب

 لو كب ینا مای هشيا ولهرطاحشر یک كمع رو هن رزوا لوباتسا و
 جوساو هتلکنا یکیدلیا لوبق ییبرقا قانع و رخت یتفجهلوا تالزسربدت

 ینبراتجهلوا لعفتم ندشبشتوب كنايسورپو ایّتسوا نالوا لومأم یرقافنا هلا
 هدلاح لوا ولابّتسوا ندا قوس رکسع كب زوتوا زکلاب هب روز كنویلپاب و

 كنسودرا كفوفاصج كره ورو هن رزوا نادغب و قالفا هلینوق عومج
 یزکس نوا كنس رفا زوم هفوقاصچ بودا رک ذن ینغج لآ ییسهقرا

 قافتا هبا هیناتم تلود هدنایلعت ینیدلوا شلع لاسرا و رب رخ هلیخ رات

 شيا لوبناتسا و افتک | هلا هحاصم و تغارف ندرارصا هدنصوصخ

 یتسهلدابم كن راهمانش دصت یسهحاصم شرکب نامش هلا قیلعت هرخا تقو

 قسولو و ۳3۳ و یاععتسا و نت ایی هبس ور یکهدنسالاب هل وط و
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 1 4 اردا موحش هش رزوا ران سکره ود ردنا توف ی ر ولا

 ۰ یدبآ رازالوا لسم هللا یرامادعا

 ولهیسور یک یغنیدنلوا هلدابم و اضما رل همان هلاصم هدشرکب هکیدلاق

 قالفا هرزوا یئیدنلوا نام هدالاب تح بودا ترشابم هتساضتقم یارحا

 هداز رابج نالوا شل وط هدنهکح یربسا برح ۳ شلاق هدنسهش

 لالخ ندنغیدلوا شللا هیلخت یتیرللبس كنساقفر هلبا اشا نیدلالالج

 سابلا ندهناهاش فرطو یدتا دورو هتداعسرد اشاب نیدلالالج هدبجر

 هرکص نوک جاقرب بو هرادکسا قرهلب روب فیطلتو بیبطن هلبا تعلخ

 ریکر ارق هلاصم هلهجولواو ۰ یدنیک هنناح ساویس نالوا یصنم

 روما نامه هللا تغارف ند هی رح تاسې د هیلعتلود هلبئسح قلوا

 قطصم یلئالب یظفاح هراو ییح یدلدا ترشاتبف رزیظنت كس هملخاد

 رهظم بولک هتداعسرد هرکص نوک جاقرب نداشاب نیدلاالج حد اشاب

 نالوا یصنم نداروا هليا روبع هرادکسا قرهلوا یهاشداب تافتلاو ناسحا

 را ندنفرط ك هحوخ یب ردب هداناو و ۰ یدتاتع ع هنناح هنطا

 تابسانم هدنس یتلود هبسور هلا هيلعتلود و یدالشاب کید بولک یرابک

 قیوشت ههطاصم هلا ولهیسور ینهیلعللود و ۰ یدلیا تدوع 4 راحت

 هرزوا ینجهنلوا ناب هدرز هدنن ول هيسور هلا ولهتلکنا نالوا هدکعا

 شاباب یمهدهاعم قافتا رب هدبجر لئاوا هلبا یتفرعم و تطاسو كنولجوسا

 ایسورپ نوتسیلر ور ریس یسیچلیا یکی كنتلود هرتلکنا هدبجر طساوا و
 ۰ یدبا شلو لوصو هنداعسرد هدکلرب هلا م ووزو یراذکتصم

 هتداعسرد هرزوا قعاب قافلا هدهاعمر هلا هیلعتل ود كن ويلیات هرکص هتمهرب

 هد یک دارد حد سوا رشا لار یندلوا شلنا مارا
 هدلاحوش ۰ یدا لکد روم و رع یزوس كنا هدناب كنسيهلپا "ریلکنا

 یری در نسخا صم pe نالوا شا هنتک اضءا كن هملعتلود یالک و

 ۰ یدبا لکشم كب

 یالوط ندنهدصت و لوبق كنسهلاصم شرکب ًارظن ه ذح وهم تامدقم

 تقولوا هکلب ۰ زلروک هجوم نادنچ ضارتعا هنسالک و رصع لوا
 اب وروا هرکص ندنمازېنا كنويلپان هد ودا قافتا هلا ولهیسور هیلعتلود

 هکلب و یهزوک ارو راقیج یلراکاهد یدیسلوا لخاد هنسهیلود سلاح

 هک استاک ا



 نا وت 11 ا 2 2 رداکد شان ناقلات
 هسلوا قفتم هلبا نویلپن دیلمت ود نکروشیلاچ هغم ردلاق هنهباع كوما

 ءان یدیا راکرد یکجهدیا قییضت ییهیلعنلود ارم بونجوک ول ەرالکنا |
 زمتح یضارعا كنهداز یناش هدنتح یمالکو كتفو لوا كلذ لع ا

 . رونروک |

 . كنسهطاصم شرکب هکرولیهلوا هرظانمو ثح عوض وم یساروش

 شل زاب لګ رات هرخالا یداج "هرع ندا تاب الا هجو ر یس همان دصت

 تات هداز ندا ییا یسهلداسبم را همانه دصت اع“ ر هدب نیفرط نکا ۳ ِ 0

 ۰ ردشعا
 رازسنارف هدهرخالا یداج طساوا هرزوا یفجهنلوا ناب هدرفز هکوبلاح

 تقولوا هتشيا ۰ رایدلیا برح ن العا هول هيس ور هلا زواح ینیرهن ف

 طارش ولتعفنم هداز اهد کس ودنک هدب ودنا در یس هلا صم شر 4 هیلعتل ود

 کوو ۰ رولوا دراو لاوسر ود یدیم زالوا هتشا بلط هطاصم هلا

 هلتهج یتیدلوا شماغلوا هلدابم رل همانمدصت زونه توا هکرولند اباوح

 لوح یمهعت نکل یدرولب هدنا در ینهطاصعو ةدعاقو ال وصاهیلعتلود

 یماسا قاوا دودح یرهن تربس امدقم هکنوج ۰ یدروئلو هدلاحرب

 هیلعتلود نکیشلک ه هسرف هوق یداقعنا هرکاذلاب هحاصم داوم هنرزوآ

 هسرمرب ول هتسور هدعب توتلوا هلاکم هتشر عطف هلکعا لیدس یماساو ۰

 یخ ندیلیخ ییسههاس فیلاکتو قرهشان ه هلاکم هلا لاربت اھد

 طارش هطاصم نالوا شلبا هلدتتفاوم كشفرط ردا فیفخ

 هب هلاکم رارخت كنول هیسور یدیسا وا شعا در هیلعلود را 1

 هبا تعمم و تدسش لاک كرهید دابا داب هچرهاب بویءهلوا لباف یسهثریک ||
 لتا راظتا هنس كنم را هسنارف دوخایو ررو یرغوط هلوناتسا

 هدلاحره ید هراس لود یدا روغار هنتسوا یزو یسهطاصم هیلعتلود

 دعابسم 6 ۱ یسهیموع راکفا كنا وروا و یدا رروکط ا ولا یآ
 شما فیلکت ادتا كا ه هیلعتل ود یک یکیدلک بلاغ هب هسنارف ندنفیدلوا

 دلم لو ۰ ید رواد ها لوم هارخا هاو نو کاش شرف شنا
 تصرفر هلب وا قرهلوا لوس الک و نالوا شابا در یهطاصمو



 | یواح ییهدام تلا نوا هروک هب هیساسا.داوم نالوا ریکر ارق حورشم هجورپ
 یمهبرجه هنس یدب یمرکی زویکیا كي وبشا یرادنس هطاصم نانلوا ےظات

 هس یکیا نوا زوزکس كب نالوا فداصم هنسید نوا كنسالوالا یداج

 ندفدنلوا هادابم و اضما هدشرفپ نوک کلا نوا كنور سیام یس دال
 تاکر ها یرادرهم كندنفا بلاق وا سج س همانهلاصم وبشا هرکص

 رادرهم ینوک یحنزوعط یمرکی كنالوالا یداجو یدلدا مدقت هنوامه

 ۰ یدلو لوص وه داعسردیدنفا

 همان ها ص. یدنلوا دقع یروش سلح هدنغانوق مالسالا مس یسادرف

 یدلزاب یس همان دص هم رات هرخالا یداج هرغو یدنلنف لوبف یدنوق وا

 .رونلوا دارا هلیراشا ( ۱ ) هدرز یروص

 كنديسور یر ردشارغوا هنرضم يکيا هجول شاب هیلعلود هدنو

 قرهلوا كلام هنزاغو یاک نوسلوا کآرتشا هکولو هلوسمزوک هلا ییایاراسب

 ردق ه هجردرب هکولو كناتسبرص یسیجکیا ردیسع اب قابا هنر هن وط
 رلنا هرکصندن و قرهلوا لاثمءوس دنسالاها هروم هکر دیکلتسیرس نوسلوا

 «ردراشعشود هلالقتسا و یتسرسهبعاد جد

 هداز ۳ یالوط ندنسم رب ومن وا قیدصت و لو لب وارد هاهح و و

 رلزسنارف هدمانا لوا ) وردا ضیرعتو ضارتعا هنسالکو كتقو لوا

 مص یبوعت رکا ندنراقدلوا هرزوا تکرح هنهیاع ولهیسور هلبا هلماک هوف
 مادقاو ماقها دننوق رسک هدفرط لوا كن هیسور هبا هیلکرکاسع قوسو

 هش هلغلوا ناما ندهیسور هیلک ةبلغ هلی هسلوا مزهنم هسنارف یدیسللوا

 مه ربا امدا ود ( ىدا نیش كن هلاقحا قفلوا هلاصم هطزوکرب

 یدیشماغلوا نالعا هراح زونه هدنس هبسور هلبا هنارف تقولوا هکوبلاح

 تراح# یدبا شوشمو ےھبم ك هسا یسهیقىناو لاوخا لرصع لوا

 ماسق هنهيلع یرکیدکی ةتعب راقفمو رر ودا قاغا هلررب لاحرد رلتلود

 دنهیلع كنا ندنزو ما یژکا كربنلوا قفتم هلا نویلیات ارهاظ و یدا رلبا

 ایرتسوا نالوا قفتمو یرد ناق یدرارا ییسهراج كنلالعضا ءلردبا یعس
 نالوا برح ینولت كن هیلعتلود هدلاح وش ىدا هدراکفا و هل یروطارما

 یراک شیدنا رودو لقاع یرارصا هدنسه رام هیسور هدووا هن ویلیات

 کو
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 یګ زوقط كنال والایداج نت یدلبا یدنس دل واقم ساسا هعطق رب

 هلیس هک رت لدنسوپ ال وا هديا یحزوقط نوا نانلوا دفع ینوک هبنشراهح
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 دقع هلكود نارا كنول هیسور هدعب ۰ ید لدا هلباقم یسهجزمنارف

 یرلصخ مهیسور هدقدنلوا فرلکت ندنفرط رایدنفا صخ رم یا هطاصم

 ۵ هماندهع نکل رونلوا ناسا ىلج یعسر هلو كنهلع تلود
 ڭتاثحابم ندنا نایرج راف کو هد هسا رایدید زامهنل وا حرد طرش رب هوا

 فرط هدنص وصخ یرلهخاصمدعع هلہنلود نارا كنتلود هبسور هدنس هه

 یضار كنلود هبسور هنس وا فربص هلیج *یعاسم ندهیلع تلود

 یراصخ رم هیسور هنسلدا ج رد هدام رب 4 هماندهع نعصتم یتفح هوا

 ۰ یدلسوک تقفاوم ندنفرط

 الیئسا یتسهعطق ایاراسب رونلوا رببعت قاحوب هدنساننا رغسو ولهیسور

 هیسور هلبارا مما ندنربم هلروط یتسهلبق ناصبدب ندنرراتأت قاحو هدک دتا
 ناکسا هد هیلعالود كلام هموقم “هلق ندنغیدلوا شلیا ناکسا هدنکلام
 كلاس ران وب ییبم هن رافذل وا شا تعجا رم هتلود باب نوحا یراغلوا

 هسور دارالا یدل هدروکذم سلح جد یصوصخ یرالقن ه هيلعلود

 رر ناشلوا كر هننلود هیسو ر اب اوج کوت ندنفرط ی راصخ ص

 نودام هکعا هناخ لقن ههیلعتلود تلاع هدلاح یرلکدتسیا یمالسا لها

 كنسهلببق ناصیدب ندنفج هنل وا جرد هدامرب هب همان هلاصم هدنفح یزلوا
 هب هبلعتل ود ارارک كنهموق رم هلق هد هسا رایدد زاک مزال یرک ذر هصاخ

 یراغلوا رکذ ةحارص هد همان دهع ینبم هنغیدلوا شلوب عوقو یراتعجارم
 هنجرد هص وصح "هرتفر هدنقح رانو ندنغیدلوا یلاع م رتلمو بولطم |

 ۰ یدلرپورارف
 ول هتسور هدهلاکم سلخ یم رکی نانلوا دفع یو هبا یسادرف

 عوصضوم یصوصخ یسهیلح تکلف قحهنلوا هداعاودر ند فرط

 تلهم یا قح ج وا ن دنفرط ول هي سور نوا كنو بولوا ثح
 هبهوشربا ندنور هدهسیدنلوا راثکتسا ندفرطورب هدرما لوا هدک دلنتسبا

 هقشب ندقدلوا دوحوم یناوداو رکسع كنول هیسور هدهریثک عقاوم ردق

 ییبعت تدم ردقوا نوعا یلقن رانو ندنفیدنلو یرکسع جد هددارغلب

 ۰ یدلروک هدناصذ
¢ 



> ۲۸ #۷ 
 ی هیلعتلود نوجا یرلتهفنم یدنک درح یراتلود ایوروا هکوبلاح یدرودا

 مچ هیلع تلود ندنغیدلوا مولعم هرجا یراقدنلو هدندیق كیا بالج
 ناشو رووشود یتعفانم یدنک زکلای بویقسیا قعالغاب هنقافتا كنرب

 ردا هحاصم دقع هلا ولهبسور هدنروص كحهلم هدا قفاوت هنعفانم و

 قج هلو عوقو هدننب ولهیسور هلبا نویلپا هدیولیروف ندهیرح لئاوغ
 ۰ یدرونلو هدنلما قلوا ریس ندوشراق هنامداصم

 تلود بوروک تیروبحم هب هلا صم هلا هيلع تلود ول هبسور لصاما

 ید اب وروا لود صعب هقشب ندقدلوا حاتح هدایز كب هتحارسا جد هبلع

 هدکلیا قیوسشت هنامربم ه هلاصم هلرادتخا قلراک ادف یئزج نسودنک

 تب ع وضوح قر دشا هنر یراصخرم نفرظ هلع هان ۰ یتجا
 ۰ رایدلیا لیدعت یراهدام نالوا لادح و

 قالفا ربارب هلبا ایاراسب یرظن مطمهدننهج یلیا مور كنول هیسور هک بوش
 یتلالقتسا الماک كناتسبرص و قوا كلام هنرازغا كنرهن هنوط و هنادغب و

 عناق هکارشا هدنزاغو یلکو هکلع ییاباراسب زکلاب نکیا قعازاق

 لک ندنرلاعدا یهدنفرط یلوطانا و یضار هنکلتسپمس ےن كناتسبرصو
 ځد هطوبناتسا ناذتسالایدل ندنویامش باکر هجدقا بولوا غ راف

 هدنشب .راصخ رم ندنک ودبا شلروک تحصم و لاح قفاوم هحورتشمرونص
 ندنوخد هدف تکلع یزبنتور ) تاب یز هلو دحام و هرکاذم
 یراق تا کاو رہ ندا و رخ هلع یققاوا تضم هول

 شم هدنن نیفرط یزاغوب یلک و لصاف ینیتلود كلاع ردق هرح هل زاغوب
 راسو هدننم یلوطانا و قلوا قاب یسهشاس تازاسما كنادغب و قالفا و

 ناتسبرص و قفل وا اقا هلهجو ینیدلوا رفسلالبق دودح نالوا هد رللحم
 ولبرص ندنفرط راظفهس قحهژءوق ند هلع تلود فرط هن را هعلق

 ینیرتلاقساونمانالوا مزالهداب وب نوجا یسالو عوقویدعتو رجز هدنقح
 نوا هد زان عفاومو ه د دیفس رک رب ازجن ضصعب كن هلع تلود و

 كن را هیلخاد روما جدكنولبرص والثم اوف یرلقدلوا لئان كنسانامر

 صیصخلا یدل ع وطقم هبجورپ كنراوکرو و یسهرادا ندنرفرط ودنک

 هیلع تلود یتیراعدتسا قجهلوا عقاو وللث یلسل و صبق ندنرادب ودنک
 هرزوا لاونم و و یدلریو رارق هنرلهدام ( كلتا ظنت هلبا یوق برمص

 چ هعطقر



  Oی ۱۳۳۳۵۳۳

 داعا تصرف ین وس یک هد هساارفو همس ور ندنهدنلو

 عیاض یثرب و ههظفاسح یتعفانم هنر یقیدلوا دعاسم كناکما كردنا

 ول هیسور رار هلکشا رودقم لد هب هطاصم دقع هللا ولهیسور نزسکقا

 هیسور ییهیلعالود رخّوم و مدشم نویلپا هجرک | و ۰ یدزم هدا

 ولردو توعد و قیوشت هقافتا دقع هلیسودنک و هنابث و ماود هدنسهب راح
 الا هجور كن هيلعتلود قح . یدرلیا تربغ هعانقا هلا رادعو و دعو

 مایق هب هیرح تاکرادت ندسیکی هدیودبا حف یتسهکراتم نالوا هلبا هیبسور
 كحهدا قافتا هلکنا یلاع بابو رونلوا لج هنقافتا هلا نویلبا یا

 ییدناللوق :هدنفح قافتا دعو كنلاع باب خدا نوت لا و روا و ۴
 ز هتهبلع دیسور هلا دیلمتتود یح . یداروادلا هاب

 ی یسسوا « ردنا تنوف لارنح هداناو هرزوا قءاب قافلا هدهاعم

 كناوشعا ه رګ غل سهافوكنولبات هیلعنلودقحا ۰يديشعامازعا هلوم اتسا

 راو راپ ردق وا ندنا هلیسلوا شمارغوا هناراسخ قوج كن ندنزو

 یالکو هلثهج و ۰ یدزتسیا قلوا لخاد هنقافنا كلا هلهجو ر هکیدا

 از هن روك یکر وینادلاطقف ب وم راو تيه لصا هن رازوس#ل ززسنارف هیلعتلود

 را ات هیات ود كنول هینسور و ۰ ىدا ررودادلا لک ۲
 یک یکیدتسیا یواهیسور تقولوا نویلیان هد هسا شل و ندنالسم یدصق

 هن رزوا لوبناتسا یعیدم هشالباب هلبا ردناسکلا امدقمهدنند وعیدیسل وا شمزا

 هدننروص یتا ولغم سکعلاب و ید هدیآ تسا هبلعتل ود دنکح دم رو

 ییفجهنلو هدعفوم لکشم ه وشراق هنسهیموع راکفا كنا وروا هيلعتلود

 یس هره اق وق تقولوا كنويلبا هکنوج ۰ یدرولک مزال كو شود

 دیم وعراکفایدبا هدنهیلع كنا به هيم وع راکفا هدلاح یغیدل وا یم ولعم كن هل چ

 كع زوك یی هبموع راکفاهدلاح ره ۰ ردشک هدنا هباع هضم رهتیابت هسا

 رورغم هن رادتقا و لابقا هکر دحط اول لد ی دیلاوحا ماعا كنويلءاناکو ردمزال

 الا هيا هسدا قلزسیغاص و یدزعاص یهشوع راکفا قرهلوا

 ۰ رد شعارغوا هناراسخ مظع ید ییراشت و شا وح ییسودنک
 راز هبا مابق هنسهلاکم هطاصم داوم هلا هبلعللود هرک و جد ول دسور

 مادقا و یعس جد رزوظنت یسهدهاعم قافتا ر هلبا هبلعتلود هنهیلع هسئارف



 ۱۳3 ست هی سوو هاب یا شات سکرچ دال زر
 ار ندنفرط نامطو ندنس هرب زج عرق هاو هب رفس تامه هرافرطلوا

 رونلوا لس ه ورح هلسلوپس ندناو جارخا هسناح لوا بولی روتک

 ییحو راعشا هب هبلعتل ود نجاتحا تدش نالوا هرارو ید رفسلا لبق

 دارا ییسارتشا هلنانم كرافرط لوا هرزوا تدام نالوا یراح هداب وروا

 بونلوا ددر ندنعیدلوا تداع لوا هد هيلعتلود هده سيا شا راک ذنو

 ۰ یدلند . ( یدشلر و تصخر دابا لقن هدعب

 ا را ور هدنراهناو زاحما ك لاو و ید :ندفرطورب
 دوخاب ندن وص شاف دهل و ندنو هلیتهج قمل وا عاسم هندشو دما

 باوجود ردا لقت یزاول ندا اضتقا ندنا هساراو وص هقشب

 1 یدلرب و

 یسهدام یوطااو هن هدساخ نانلوا دشع یوک یەت ربا هعج یسادرف

 قوقش رک ذلافلاس: یراصخرم هیسور ۰ یدلوا ثحم عوضوم

 كنەعدق دودح جد ندفرط ور بودا فیلکت یسارجا كن رب ندهلث

 ۰ یدلاق زسرارف هن هداموب ءان هنکیدلسوک رارصا هدنرما یساقا

 قف وا دودح عطق ندنرهن ترس ندنفرط یرلصخمم هیسور هدعب

 تور ید ندنفرط رایدنفا صخره ۰ یدلژسوک راربصا هدنص وصخ

 یراضفو هعلق لیعاعماو یلک قرەلوا لصاف دح یرادشرب كن رهن

 نایمردیئروص یمن وا دودح عطقندن وص قدلوف هرزواقلاق هدهیلعتلود
 ۰ یدلروک هبلکتشابم هن هدنن یلامآوراکفا كنیفرط لصالا ۰ یدلدا

 هنغج هل و عوفو هب هب را بب رفنع هدنراس هلا هسنارف هتسیا ول هيسور

 بولوا روبج هبهلاصم هلبا هیلعتلود ندنغیدلوا شلبا لصاح ینیقب لع
 نوا كمالک ود ناق هر هدوهب یتسوزرا هطاصم كردا مک ییسارو طقف

 هرا نوحما یبا كص جد ندفرطر ربارب هلکغاان هنوفو تیناسنا
 هد رانا د هیلعتللود ۰ یدنالکد یلاخ ندهر اخ هلا نویلیات هرص

 لبا ول هيسور ردا لالدنسا هلبا هب وق تاراما ینغج هلوب عوقو هب راح اب رق
 هد اب و هده سدا هدععارواط هک رد یلسیخ ندسلیخ هدا کم نالوا

 . | هیلخاد تاب راح وریدراتفو هجئو و ندنکیدمهدبا لصاح یعطقاعرب

 . || هدلاحر ناشی رپ كب د نوبامه یودرا بولوا باس هلا هیجراخو



#۰3 
 ۰ یدبالکد فی رعت حاتح یرلکجمرب و یلنتشاش هبنمهن هب ول هيس ورو |

 ینبلاطم كنول هيسور هروک هلاح باح یتایلعت كفوق اصچ هلع ءان

 جد هل روص و هدب ودنآ تاق ةماعلا ایاراسب زکلاب و فرفع ۱

 2 ا ا

 كردیا ماصقاو موجه هلبا تدش لاک هسیا زمهدیا عانقا یه یلعتلود

 تیاهنرب اعیرسم هنسه راح ولناغک لصاطاو كم رو ردق هلوبناتسا
 ۰ شعا ترابع ندنراصوصخ كمر و

 كی وبشا یراصخ رم هیسور هلا یراصخم هیلعتلود یثان ندببسو
 ینوک همج یحزوتطنوا كنرخالاعب ر Ee یدب یعرکی زویکیا
 هللا عاقجا رارکت هدنسهناخ كنیکسنلاتا یلوا صخم هیسور هدشرکب

 ندنفرط ول هيسور هدن رک دا هلاکم سلح دفع هرزوا قلوا هعفد یش! نوا

 یسک ر ۰ یدشلف نامزد هدام ترد هرزوا قلوا هللاصم ساسا

 هنن راود نک یراهیلخاد روما هدنننض یراتحارتساو تینما كنولپ رص

 ت ردم یری ل ارح نافعا ءاشداپ بونلوا ضی وفت
 ا سا . راول ا ا لک كر لا
 كطورش نالوا ےطت راد هنادغب و قالفا هرزوا ینیدلوا هرک اذم

 لوا نده راح هکردیسهدام یلوطانا یسیشچوا ۰ ردیسهدام یدییأت

 هلیکرت هب هیسور كنيضارا نانلوب هدندب ولهیسور هدبناح لوا مویلاو
 هسیا زا وا لوبف تروصو هدلاح یکیدعت رک او قوا دودح عطف

 تدم بوش وا هل ردق ههنس شب یضارا نانلو هدندب وله بسور

 دوخاب و قفلیف دیدحت قرهنلواهرکاذمو نییعت ررومأم ندنفرط هدهموقرم
 كنار ندنرغش قلعارب لورتمو توکسم هدنطورش هطاصم هداموب یدعش

 جیم هرزوا یکیدلرب و رارق هدک وکر هدام یدرد ۰ رد راستا

 اباوج اکو ندنفرط رلیدنفا صخم ۰ ردیسغ وا دودح عطف ندنرهل

 دد وصخ وب هکردیسهدام یلوطانا بیس ولئاب نالوا عنامهتصم ورندهتوا
 Gk یبمافلوا لوبق كنهنسئر ادعام ندنساها كنهعدق دودح

 یرلصخ ص هبسور هدعب ۰ یدادا هلباقم ود ردندنساضتفا نمهبعطق

 ندیضارا نالوا هغ رارهلاس ند هانا ) یرئلوا امدم “داما ندنفرط

 قلوا یعوزل تدش كنب رلارو هيا هب ول هیسور قوب یعفن كن هیلعتل ود

 هوک و كتسهشاط یرک عبات هب هبسورو نمهدبا دی فک ندن و هلیدسح

(٤ ( 



 هدراوج لوا هلیشوشتكنیدنفا دیس هدنرک دا ماصتقاو موجه هنبرفرط هانا
 دیش بوروچ ندهلف ینینک ا كنب رکسع هیسور قاخ لئابق نانلوب
 | لصاو هتداعسرد هدنرب یمرکی كل والا عبر یفیدلوا شل رارف قویسلا

 نالوا هرزوا تردن و تلق هدبلاوح لوا و یدلشالک | ندنار رح نالوا

 ندنعبدنلوا بلط هلا هروک ذم تار رګ یسلردنوک ايشا یسهلوقم زو زوط

 «یدلروب لاععتسا یسلردنوک كرابش نالوا بولطم نامه

 طورش یکیدلپا نایمرد الاب هجور هدنتح یدودح یلوطانا كنول هیسور
 *یدلوا حارشنا "یداب ه هیلع تلود یرومظ كنهعقوو وشراق هب هفاش

 هب رام بوشل هدابز هل وک ندنوک یعلرضاح هنملع یتلود هبسور كنوبلبات

 یتفیلاکت نالوا هدنفح هیلعئلود ولهیسور ندنفدلوا هدقلو توق یرهراما

 یرلصخ رم نیفرط قرلوا روبحت هب هطاصم دقع هلبا فیف اهد هبنررب
 «ردراشعث رک ه هلاکم یتآ هجورب هلبا عاقجا هدشرکب رارکت

 یسهطاصم كنهبسور هلا هیلعتل ود

 دقع هدنس ولهیسور هلبا هیلعتلود هنس نک هرزوا یغیدنلوا نایب هدالا
 هدنک وکرب هعفدچوانوا هن رزوا یماسا قلوا دودح یرهن تربس و هکراتم

 هب هبرق هوق هکاصم ما قرهنلوا هلاکم سلح دقع هدشرکب هعفدر و

 ولهیسور ییالوط ندنسفلوا لیدبت كساساو ندهیلعتلود فرط نکیشلک

 .یدیشفل وا هلاکم ةتشر عطقو رام مس هلکغحج وک

 ناننکیدلیا ققحن یک یکرک یکجهورو هن رزوا هیسور كنویلپان هکوبلاح
 یروطاربعا هیسور یتیم هنغیدلوا اتش ه هطاصم هلا هيلعتلود ولهبسور

 ترم ووا لاا نالوا یعومو یورپ كنود رداکلا

 ۰ یدلیا بصن ینادناموف یمودرا هنوط هلا هلماک

 تیفکرب سهم ك نوح ا لود هبسور یماود كنسە راح لناقح هکنوج

 هدورک هغد ندقدردنلو رف كس شّقلا هدنلحاوس هوط ارز یدا

 یسودرا طابتحا هدرب بک ندرشن كس قرف هلسادناموف فوزو وت لارج

 رکسع كی زو هدنوجه كنویلپا هکوبلاح ۰ یدا روب هفقوط

 . یسیراوس یجنرب كاد تفولواو ۰ ىدا توق كویرب نوجما ولهیسور
 غاص كنودرا ولتشهدرب یخنیدلوا هدقلرمضاح كنويلپان راولنامع نالوا

 یرلتجهدانب وا تآ هناکتر اهم لصن هدنرلهوا قیچآ كن هیسوز قر هنلوب هدنحانج

 < هسورو



0 ۲۳ 
 اشاپ نایلس هيلا راش هدکلرب هل اشاپ ماقماق و یدنفا مالسالاح هنوپامه
 یدلردنک روک روس ولباق ه رسا رس هنسودنک و یدلروم توعد جد

 ۰ یدلوا مزاع
 هنسهدهع شات قطصم نالوا نیم یاس هرد وفشا اقا ندنآربم ربم

 ۰ یدلرویپ هج وت یغاج“هرد وقشا هلترازو یالاوٌهبنر هدنسبرکیلرخ الاعیر
 هيم ناطلس هاش بودا دلوت ناطاسرب ینوک رازاب یصنوا كنالوالایداج

 ۰ ردشلدا یکانش بوط نوک جوا جد نوح ا كناو شارو

 ند الع لوف یدنفا ندلارون دم دیس هداز ىلع یرکسعیضاف لیا مور

 ر هدنناود هعفا رم ندنغیدلوا حازلادیدح هدابز كب قحا بولوا تاذرب

 لاحرد و شا رادنا ه هشفانم الع هلا اشاب ماقمباق ییالوط ندصوصخ
 هدیسر ههام ترد زونه یبصن تدم هلیسل وا شقنک بوقلاق هللا تدح

 هنب ریو یدنلوا ین هباسینغم هلبا لزع ینوک یجوا رخ الاعب ر نکیشلوا

 یلماک دېګ طظفاح نالوا یلوطانا ردص اهاس و یراب ره ش لوا ماما ۷

 ندنراول هاب یلوطانانالوا ح رج ندنو امهیارس یدنلقنیعلو بصز یدنفا

 ۰ یدلروس ناسحا یس هاب یلیا مور هدهرص وب ید هب ی.دنفا لیلخ حاحا

 ایل هبامدق روط یدنفا رهاط یلیدنتسو ڪک یرکسعبضاق یل وطانا اشاس

 كنالوالایداج ندنغیدلوا هدکعا قلزاور الاب هللا تاضویرعت هنایلاباال

 نییعت بثان هداروا و الجا و نن هربت نالوا یغنل هبرا ینوک یجچ وا یمرکی
 نوک یکیا «یدنلوا ما یسلیا ارغ تعیرش ماکحا یارجا سفلاب رها

 جد كن دعسا رع ش)ورد ندنسسردم هداژ ك زارو یسیجهرک قب هرکص

 ۰ یدنلف دع و ق هن رازاب رانا

 ماهتا هلبا تاباکترا ضعب د ید فا ناغع لقوا زو یسیضاق رادکسا

 7 یدنل وا لزع هدهرص ول ندلو ماتخ یس هیفرع تدم زونه ندنغیدنل وا

 كنسیلاوح هبانا مدقا ندنوب بولوا یتاک ناوید كناشاب میهاربا ناولهب

 ندنوامش ناو د ناکجاوخ نالیردنوک هاروا نوحا هوست ینیرومآ ضعب
 هدنلوص و هب هانا هلی وا هعا تدشن ندراتع لوا لصالا ف یدنفا دنس

 ريحت و بلج ه هیلعتلود فرط یرلنا اردنا جازدا و تفلا هلبراکب لئابق

 یرک اسع هیسور زفاو ناهک ان هدانلا و یدیشعا ریفنت ندنفرط یلوقسوم و



 یدلریو رارق هرزوا قفل وا مایق هبهبراح رارکت هلبا هکراتم حس لصاما
 ۰ یدلدا تعراسم هب هبرح تاکرادت فرط فرط و

 یتش میاقو
 هلتراز وهم ر هدم رد لا وا هنسهدهع ك نایلس نالوارادحمس هدیناخیلسرود

 نکیا هرزوا اقا هدیلح و شلروم هجو قلاا فد رش ماش هلقاخا

 قبسا ماتماق نانلوا هیجوت یتلابا هقر هنسهدهع هلترازو ءاقبا هحدقا

 نانلو هدراوح لوا هلا لیوحم و فرص یتلابا هقر ندنس هدهعاشاب قیطصم

 هدانناو ید یعاهس دج هبحوتلا هلترازو ءاشا هباشاب هلادبع هداز مظع

 هلا راشم هرزوا كا هدأت هلمتقو ینیدقم لام هللا جارخا ندقلهدوو

 ٠ يدنا شا هلاجا هاا نطصم
 رادهنزخ نالوا صع كياح نوا ییبوشن كسدودسح یوطاا هرک و

 یتلایا نوزیرط هلترازو *هبنر هدلوالاعیر لئاوا هنسهدهع اغا نایلس یلغوا

 یرلبلا وو یراظفاحم هناقاخ تادحرس راس نانلو هدفرط لواو هلبا اشاب نیما

 هناریلد هنری و مه كنیرلفرط سیلفت هلیسسهعلق كلکلخا هریاخاب هلا

 ید یتاصس كياح ۰ یدلزاب یلاع نامرف نوا ا تردقم فرص

 هاغا شم یلغوا یزوط ندنهوجو هزر و ندنرایشاب یوبف یلاع هاکرد

 كنسلاوح موطاب و یدلدا هیحوت هلطرش یمهظفاح یسهعلق م وطاب

 هنس ودن؟ نوح ا یا مادقا هن زواع ۳ كنادعا و ماها رز, اکےسا صا

 ا كناشاب یلع رزو یسیلاو نامرفو ۰۰ یدلردنوک یلام ما
 ییاربم رب» هرو یسهباب یکلیکی رلکد ییا مور هنس دهع د دعم تولوا

 غا“ رهشقا اشاسیدلروس هيجوت یعاعس رهشفا ه اشا دمع نانلوا هیجوت

 هليط رش یسهظفاح یلوهزوس ناک ک ید هباشاب نسح شیورد قرص

 ۰ یدلربو یغاصس یوا ناطلس
 كا بلص نکا هدز وعط تعاس دج یلاص یعجوا نوا تالوالاعب ر

 هجور و یدلدنا یکلنش بوط هتفهرب یدتا دلوت د زاب هدازهش ندرابرهش

 شماا تکرح ندنداعسرد زونه اشاب ناملس نانلوا بصن یسیلاو ماش الاب

 تاکر نالوا بن مه رد ات نوعا نواه تدالو وبسشا یہ هنغیدل وا

 هک هنواه ې



 ا یا ا وک فو ہک ت ے9

 رولوا هدنس هناس تلود يه نالند دارا ران وسر و نوا هن روس تاهم

 لوبق یارو ۰ رایددرولاق هد هر دارا لوا لاغر هلو لات زا 9
 تسانم ین وط اشسم كماتاو لمارا هدنص وصخ ول هبح طقف یلدا

 نیمرح و یربم تیا بودبا ناب رج راهشحابم یلیخ رب هدلو و یدلروک |
 نمرو ییاصصا رک او یدنلوا میجرت یتروص قفلبق ادف یضْاف كنتاعطاقم

 ن وسنلوا تخورف هرارخا قر هلوا مهس هلبا طیض ن دن ریم فرط هسیا

 ااغ نب نال رب هدسلحو یدنفا دشار هداز ین ایرع سا یوق یدلئد أ

 ۰ ریدر و زاوج کو ید
 ضارقتسا رب قرهناص بوجا ماهسا هسلتص هن زخ تقولوا هک وبلاح

 هلماعم هلهحو و هد-نتح تاعطاقم نکرولک هدا ترورمط عفد هلبا یلخاد

 داربا رووا فرصت هلا یهانش دا تار قترا سان هدردسقت اا ا
 كن اعط اقمو ماهسا هرکص ندنا ًارظذ هن راقج هل وا نم هدا تراسح هغملا
 قلوب هراب هللا ضارتتسارپ هلب وا باحالا یدل هل ود هلردلک دثکس هنعب
 در یارو هدنخم رات هداز یاش هیلع ءان یدبا قجهلوا شغاف یسوبف

 ۵ هلک هددص هنا ۰ ردشلنا ح رجو

 هنفرط هنراو نامه كرلب رب و رارق هرز وا قفل وا ماود هدب رح الاب هجو رب
 رکن نال هدست هش قالفا نوسلردلوک ه رخ ذو رکسع رادار نا
 ندلا یهع كم زو نوجا رکسع ردقكي جوا نوسغلا هناسل دعب اقف یی

 نامه ردنوحما تراسا دوخاب و ازغ ای تداهش اب رکسع زالوا راج قمراقیج
 یلاحر راقاحوا هدک دلند نوسلقاب هنک ر ادن کو ددج و هرخذ و ریقا

 تراسج هراشح ود ردقوچ نمرکسع هدهناهاش یاس یلاعت هّلادمح

 هددلملود مولا هدقدنلوا مالک لع دنصوصخ جفا هل و۰ یورو
 یافلکتو كنادعا *ردد وح وم دومن هددمڅ تماهلج 1 د وعقد دون

 ییما یوتف تیفیک هلغلوا نعصت یراترضم قجەلوا عجار هنینمؤم دارفا
 یلام نالوا هدسان دارفا هسلوا یترورض ثالالاتب هدفدنلوا لاؤس ندیدنفا

 ردینتبم هسایق بویلوا مش مص لقن هدروما هلوقمو نکل ردبافرصبولا
 تولا اضتق الا بس یراتیضح هاشدان هسا والام شلوا عج هدسان .یدانا

 ود ردتفح یزاوج مدع كص و یلصاح ردبا فرص هنیلس روما

 ۱ ۰ یدربو یونف



 )۲ ا ¥

 ا كعا تاب ه د هاب , راح یی هبلعتل ودو راب وس ییفح هنازاق ربش

 نکل ید زامهنلوا تینما هد لاحو تقو رب ا هل ویلبات اعقاو یدا ربا

 هرکص ندقدنلوا هطاصم دفع هللا لوبق نس هسفمنع فیلاکت كنولەیسور

 ندهرکص هدر دقن یعیدل وا عفاو هب را هدنن ولهسنارف هللا ولههسور

 ا افرا بس قرهستوا تساد راهظا هنفب دنلواد هلاصم دتقع لهجو و
 یرارف راع لر هبا تاب هدنسوشراق نعندو یعج هلوا عينشتو نعط فده

 نکل درب هلب وب هلدرسک هلب وش زب ځد راب رکی نالک هدیا باکت را
 كلذ لع ءان ۰ یدیا راکرد یراکج هد رايد شا دا تلود لاحر

 هنب رزوا نوبامه طخوب طقف ۰ یدزمهیلب وس هشس رس یتس هرطاخ هنسک

 هب راحت )یرایضعب ندراضح هاکشسلا عطف یأر الا هج ورب اشاب ماست 5

 الوا ردرکسع یسیصجوا هریخذ یسیعنکیا ما یدک ر رزا وا هلیش جوا
 . هکوبلاح بولوا دوقفم دقن هدنس هن زخ نوبامش ن و ردناو هد ها رض
 هجا هسک تب نوا ندلا ربت هني اگه اب یبناح قرشو هن وامه یودرا

 راو توادعو ضغب هدننبب ولهسنارف هلباول سور رولک مزال كرد وک
 ر كم لا دخ اوس هنوط دلما وک الصا 6 هبنيا رولتید شما
 (ردظ وحل ىلا فیفض و لی ارات نیرو كنولهیسور هسنل وب نمدی

eردانف ال  Eمکن بلغت  

 ا ندراضح هد هردو راب دلیا دریص ود رارمشود هنس هبعاد

 رکذن یرایضعب ندراضحو ۰ رای دلی وس رازوس ناشی رپ و ج راخ ندددص

 لها نوت هدهسیا دوقفم توق ار هاظ هدنلود ردنا دوعیام رکفتو یضمام

 نیلسا ماما رد دوجوم توق ًاند و الام هدنراهبعاتقجا "هوق كمالسا

 دارا كنهلعتل ود یدع» ردصح دف رص 9۳ ورسط توو یرلتمصح

 نالوا بدترت ندیلیا مورو ندیلوط انا ادا مل هدیا ترشابم هرفس ریکلم

 بولیقاب هدنرکدید روپ هلوا غلاب ه هل یعومجم مل هقاب هن رزتفد رک اسع
 یخ روس مدعم نا یدلروک یعیدلوا هد ایز ندکب زو یدلدا باسح

 ۰«یدلشلب وس یص وصخ هجا ۵ لعد ۰یدلر و یأآر ود نوسأل وا نبع رار زو

 ی تلا هنس رر تاعط اھم تباععا دوخ نوسنلا ول 4ج اب رایصعد

 6 تام ۷



% ۱۰ 
 لئابق نایلوا عبا هنسودنک كلیدع هدفرط لواو ردیا راد رکسع ولتیاک
 یتوق كنول هیسور هلتروصو رايا تبع راح ان ندهرکص ید فئاوطو

 فعض مز نشد رولوا مضم تیاغ هدنتح هبلعتلود هسیاو راترا تاق تاق

 نال اق هدنس هش قالفا هحدقم روبترا یرورغو رک هکدروک ی زعواخرو
 دل اکتوش شعا رادنعا یربسا برح ید نکیاربد ردم رفاسم همرکسع

 راضلا نب ود ردراکشا ما یغیدلوا انف تاق تاق ندکنح یلص هر وک

 ۰ یدمهلب رب و رارف هثیشر یدتا ناب رج ه رک ثاحا ن وک چ وا
 یدلک نوامه طخ هعطقرب هتروشم نمحا ندیهاش داب فرط هن رزوا كنا

 و یدلوا زکم ولعم یسهدنع فیلاکت كن ولهیسور هتشیا ( dl وبه

 هک هلب وب ندنوب و ینجهلوا عنشاو ه رک هدراهجرد هل یکوص كن همدقم

 رکف یراهتوا دو هعلاطمو قرف یکجهلیکچ ت راقح عاونا زودنوک
 تراقح كج هل روک و هې رک روما كج هلک رکا یرو هنلوا هظحالمو

 هک نآ طرشت زس هرب و هطبار صو زکه سيا رید زردبا لوبق یی هعینش

 هکماعا یني رلیدرفال یدیلعا هل و هل وش یدلوا ندنو ندنوش هدنکوص

 رکا اما رانوسلیا ریه بوزاب دغاکر هنوکضح راسلوا تروشم لخاد

 هره یمهمزال تابسا كنج قاش الاب هسیا رولند زاغ وا لوبف لص هل و

 رب اقبطت هف رش ع رش تروصهسیا قجاوا هللا تروص هنرهو هسیا

 زی شيا هلبا قاب بوروط الاو زسهقاب هکمرب و هو زس هديا ریدت نسح
 ندنر ر لصاما ردقوب ماضر هکمرب و رسا یمالسارکاسع نالوا هدوشراق

 هللا تقو رارما ولع وق هنادیم بویلپ وس یدب و كين سکر ه ب ویفچ
 ۰ یدیشلروب ود ) نیمآ هليا فوم هناص یاد ییاعت قح زالوا

 هلکسبا يعطقیأر ندسلح بورتسوک هراضح ینوامه طخ و اشاب ماقمعاق

 رتدکشم هن مطب لکوک یا ) ییک و هکغا تاروانش هدنرحو رکف رحم یمل
 كتاب راحت ور ندر هنس حت هکنوح ۰ یدالشاب هکم د ) اکس شلوا لاؤس

 "هداعا ندنغب دل وا باس ك هطامو هح رکسع هبلعتلود هلبیسح یدادتما

 هلا ولهبسور ا یدر وسراو اسل یاب هی هکعد نوسنلوا ترح

 هسنارف بولوا هدکعلتوق هنوک ندنوک یر هراما ه راح هدنن ول هسنارف

 ینکج هديا م وجه هن ر زوا هیسور كنویلپ ا ا رق جد ی راذکتصم

 قوچ كب هتشب ندنکج هبمرپ و یشرب ه ول هيسسور هیلعنلود تقو لواو



% ۱۸ > 
 تعتصمهلکلک اوج سوکعم ندغروبسرتب الاب هجورپ هدهسیا شفلیگ امنا

 ۰ ردشلوا هدن اب

 ۱۲۳۷ هنس میاق و

 هیلعتا ود هسرولمفاب رام نالوا اور هددخاصم دفع ح ورشم هجو ر

 كنویلپان هجرکا بولک مزال قفلوا هب راح هداعا هدنس ول هيسسور هلا

 هنسملوا هدکعشلهداب ز هن وک ندنوک یسهب رح تاکرادت هنهیلع ول هي سور

 یوق ظ وحلم یسم اب هلص هلبا فیفخت ینقیلاکت اب رق كنول هیسور ًارظن
 هحدافم ( لهسیارتسیا ح الصو ملص رکا هکنج لوا رطاح ) هدهسبا

 هنس وبشاو هلي-لروک ندر وما صئارف یس و ولتوف كن ویامه یودرا
 قرهلوا فداصم هنجوا یمرکی كنيمور لوا نوناک یس هرغ كانمرح هدیدج
 یاو كعشربا هنسودرا مرکآ رادرس هدزورو هلیساوا شعئالقاب راهم سوم

 مام ریفت كب ترد شقلا ند-.لوط انا هرزوا قلو ا ی راوس یاثلثو هداس

 رفت نالوا بت هنس نکو ۰ یدنلوا نیبعت رایګ ر وس لوق لوقو بدتر
 درانا بولوا لقا ندنفصن رانلوا لصاو هنوامه یودرا ن دنرکسع ماع

 ۱ شال لیون و بلق هیتر اتم ها نتهخ یراق: دلو شماعشرپا لبق

 قوس هلدقو لرکسع نالوا بترم ح ورشم هجو رب هرکوب ند نکو دبا
 و رجن رانامرف هدنلئاوا كانهرحم_ یسهنس یدن یرګن وشا نوا یرافلوا

 + دتل

 ملص وبرح هن رزوا یرارصا هدنسهفرنع فیلاکت كنول هیسور الاب هجورب

 كمر هل غنوا ما یدةء یروش ساع نوح ا یحجرت كنب رب ندنراعش

 یرانوک یلاص یسادرف كناو یستریا رازاپ یسادرفو رازاپ یجشب یمرکی
 یدلدبا دقع تروشم سلح نوک ج وا یلاونلا ىلع هدنغانوق مالسالا مس

 هدنس ههجاوم راضح هلج تار رع نالک نک وایه یودرا ادتا هک هلن وش

 رغآ هدرا هجرد هن لرلطرش نانلوا فیلکت ندنفرط ول هيسور یدنوقوا

 یهدنرالا صوصالا ىلع یدنلوا هنزاوم و هعلاطم یتیدلوا اسرف لمحو

 ام دا ییسلاق د وک كل النامشتسدا كعا لوبق ییلیعن هبسور هدرارب

 ناتسجرک هکوبلاح بولوا یراهشاط هزابا و رک یضرغ ندیلاها یکیدلیا

 كنولهیسور یاب زکد هرق هسیارک هندب ولهیسور ییحاوس ناتسسک رچو

 ندهبساقف اق كلام یکح هروک هنلا ندنکی و رولوا شمک هتسالبتسا دب

 هک ولتیاک



PA Oتب هو  

6 ۱۷ 
 ریدلب وس ییغل دل وا هدهعطق تر وص كن روطاربعا بلاطم یرلصخ م

 هب هلاکم قترا رایدلبا رارکت ینی راک دلب وس یکمدقم د رایدسنفا صخ رم

 ندسلح ابا قلقوغوص یددسک یدرقال یدلوا مات سلحم یدلاق لح

 نالوا شلردشلر هن راب وک قالفا هر زوا قلوا رفاسم امدقمو یدلقلاق

 :یدلتول هدنکح یرسا ترخندنفرط ول هس ور ها

 هه سنارف یشهاوخو ليم هب هطاصم هرزوا ح ورشم هجو كنول هيس ور
 رتس سارو هدلاح یتیدلوا نوحګا قم الرضاح هب ه راحت لوب رب وشراق

 كمرتسوک هدنلو تمدخ هتسناسنا هلا دابع هحارا درع ییشهاوخو كردنا

 عانفا یهیلعتلود ه هلاصم هلا طثارش یکدتسلا جد ندفرطر بوبتسا

 ندهب رح اف و هجزسررض هسيا هيلعتاود یدرو دا هفاخا ن وګا

 نالوا انور یتامالع هدنس یرلتل ود هسنارف هلا هبیسور نوڪ ا كلمب هلنروف ۱

 ۰ یدبا هدکشنا راظتنارظن دم هن روهظ كنه راجع

 ( هت )
 لیا تارا نالوا ربق :ووظنم كندا بلاق لا

 هدنلما قلا ناشنرب ند هيلعتلود فرط كنلارنج هیسور ًارظن هنغيدلش الكا

 فرطوشلبا ابنا هتلودرد دوا شغل وا عاما ههبلاییوم "یدنفا یعیدنلو

 رادلع تح بولوا یلاثما یراهدق« كنساطعا ناشن هرلدنجا ند هیلعتلود

 نالوا شک هلونناتسا نوحا یتوعد صخیم هدننرادص كناشاب ینطصم

 هدهبلعتلود هده سيا شلر و ناشن ند هیلعتلود فرط هثنادوبق هسور ر

 ناطلس قحا بولوا تدامرب شمل وا ثادحا هحدقا یماطعا ناشن هبناحا
 هدر الاب هچور کلا ورندنسولح كنب رترضح لدع نا و
 تدام لوا كرهبلر و هنس 4«سل ندناو شارپ و نات هنن اد وق هسور

 ول هزلکنا هارب و ناشن هنلارنج هیسور یدعثو هنک ودا شلوا ورتم
 كصوصخو ءان هنس هعلاطم یراتحهل اق یلاخ ندیلط جد ولهسنارف و

 بجومو و ردشفابق راعشا هن امر هبیدنفا بلاغ یسلعارب هنع توکسم

 قلا هدفرط ور یسیضارا یاو و یراضق یلکو لما هنس تایلعت
 یدنفا بلاغ نوجا ج ورت یتتص قفلوا دودح عطف ندنورپ هر زوا

 شلوا دعو هجا هسیک كي یکیا هنساتفر صعب هلبا یلارنج هیسور ندنفرط
 هنود اڪ و رت ندنفرط لاربج ییبم ه هیتشلو تاعلاطم صعب تیثیک و

۳ 
=2 



e aT ۱كن هوای هدنغانوق هلاکم نانلوا ا ط ل  

 1 هعفد ورد نوا هلبا عاقجا یراصخ رم نفرط نوت کد ۳

 ۳  كنادناموف شاب ) یراصخ رم هیسور هددلاکم ساع نانلوا د-هع قرەلوا

 یدلک یاوج لدغاک ینبدلوا شمردنوک هنفرط یتلود راد هب هدام ساسا

 ردا زاغا همالک هل بس همدقم ) یدر و تا لعل هز ید وا وکبج وم

 دلاصم دقع هلبا هیلعتلود كنب رلترضح روطارپعا نالوا زممن عوتبم )
 ةحارا درع یثهاوخو نکل ردقو هابتشا هدنکو دا رکشهاوخ هتافاصمو

 هنوکرب ندصوصخ راسو ییالوط ندتلود رخا ردنوجما ایارب و ایاعر
 ردراکرد یشهاوخ لاو هناناصم دیدح هلا هیلعللود ردلکد ینبم هطاتحا

 هطبار هلا یدودح ترس كساسا هرزوا ینیدنلوا هرک اذم مدقم قحا

 میظنت هج وق كتروص نالوا راد هن رهحاراو نیمأت كنولپ رص و یسلو

 | شفو هدندب و شفلا هللا برح ردق هیدعت هدنفرط یلوطانا و یسهلوا
 لوبق ییلیعم هس ور هدا وح لواو یسلاق هدنفارط هيس ور دل راز نالوا

 ( ردبا بلط ص لب رد یلغار دیک واک كشاوط نالوا شا

 هلشود هیسورلزعدنفا و تک وش ۱ هل اعطاب ید رایدنفا صخ م ۰ رلیدید

 د یدودح تربس قحا رد راکرد یراسعر هب هحاصم و تافاصم دی دک

 هش و صا یروص قحهل وا لوف ی رگ هدیابل وا تولوا لوبقم هدنو امت

 جراح ندنو یديشغ لوا هفت 4 هلا رطا هدیک و ۴ , تیفیک هل را لوا شمروبم

 یراصخ م هبسور هنرزوا كنو ۰ رایدر و تا هد ( ردقو زع رومام

 ییساغلا كن ده اعم نالوا عقاو ER تربس یروطاریما هبسور ) ندنفرط

 یکیدلیا دقع كنیراتیضح مظعاردص نوک ا دع لح هنود ناش

 رکسع و هکراتم ید یسودنک لباقم هللوبق مدع ند واه فرط كاسا

 رک اسع هلتساعلا دنس نالیر و ندنفرط لارج شاب نوا یصوصخ

  یدلند (ردا هښ صف كنهک رام و یتسلوا برح ریسا كن هموق رم

 هد رنا نادناموق شا هلا مظعاردص ی هدام ترس ۱ ید ندفرط ور

 اا دن هدهاعم هلا اضما و دوع تولوا ندنعو هر احم و هام

 || هلبراضما ورهم كنادناموق شاب هلبا مظخعاردص یسهدام هکراتم و رکسع و اما

 ه دنسنرب نزا دعب نغلوا ندنعو هدهاعم هلبیسح قلوا دنس یضم و موتح
 هبسور هد هدا یدلدا هلی اتم ود ( رواک مزال ىدا راہتعاو راتعا

 خرو
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 تاضد رعت ماطر هدنقابس تیاکش یالوط ندنو یراص خس هبسور هد هلاکم

 راغ تا ندا ناب رج هدب و الوا (و ناب شا رادتا هناصارعاو

 تونلوا بلط هکراتم ادتا ندنفرط یراترضح مظعا ردص ار ز ردتیناقح

 ندزفغرط هدو یدنل وا ترشابم رنیظنت هدق دنل وا دارا هطاصم ندزفرط و

 یدنلوا تقفاوم هن سید یرهن تربس نکیشغل وا بلط هلیمام یتلابا نادغب

 كومو ىا كعفانم نال وار ومام اب رحو يفد لر هی یصح تاکرح

 تبا ه دی ده عل ر ره نادنامو شاب و یدل وا عفاو هزاع مر به یسمع

 ثعاب یا تقفاوم هنب رب مچ كنب راترضح مظعا ردص نکیشلوا مدق

 یرللیا تصخر و رخ باج نی شا كن رترمضح مظعا ردص هکر د

 کا هدب ونلب هناهاش "هداراو نکع هدنف رظ نوک ملا نوا ترام یص وصح

 شاب هلبا رارما تقو ردقوب نکیا مزال زکشلوا صیخرت زس هرو
 ردشلوا تیفیک رب توفص رباغم یسللق هدطیلغت عفوم یاب كنادناموق

 یلود هیسور ریش زیگیدید وبشا کرد اتم تباغ نادناموق شاب و

 هدیاب وب زء دنفا مظعاردص ۱ ندنفرط رب دنفا صخیماناوجاک و ۰ رای د

 ردق نوکنوا یر هبناکمو هرباح یک ادتا هلبا نادناموق شاب ارب ز ردروذعم
 ندزکفرط هدزمدورو ارومأم و اب ول هفرطو مرب هدعب یدلوا دستم
 نالب ردنوک یدلزاب ه هناتسا هرکص ندقدنلوا بلط نوامه ؛هماننصخر

 هلاکم زور دنح د هد هناتسا شراو هدنسکنا یهرکی كااوش تار ره

 تاعلعتو رب رحم راهمانتصخر هدنرخآ تلاوش هرکصندقدنلوا هرک اذمو

 زاربا كرهیلدبا ریخأت و ےک یک یکیدلک شلروب ریہست رہارب لیا هینس
 ها یروم كع“ وم ردلبلد ران و هنشدل وا مایا را صا مان یدنلوا

 هطاصم هدننیب تلود یکیا هکیدلاق ردراکرد یغیدل وا عفان هنیفرط دحا

 اغلا هدنه دصت هاکو هد رد ادم یانا هک تولوا مظع سما یدعع

 راد هنوفص زار | هدزارب هرکص ندکد لند ( ردلثلا قوبسم یکیدلکه نلوا

 ۰ یدلرپ و ماتخ هسلح لر هناي وس رازوس
 قیلعت هن | دیت سا ندع رس زد ید یادناموُ شابهبسور هنن رزوا كنو

 ۰ یدلوب عوقو هلاکم هدیک وک قترا بولو عطقنمهملاکمرما هلکمیا تی صم
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 هعفادم ود زامهنلوا ح رد هدام رب هن همان هلا صم راد اکو ینبم هنغیدلوا

 ۰ یدلاق رسرارف یجدهلئسمو كردا

 هیسور و رارکت هشاس ثاحا هدنراسلح هللکم نانلوا دقع هعفد ترد هدعب

 نانلا هلق قرلوا هکر ندفرط ور و هجزسلارف ندنفرط یراصخ م
 هللا بیرقت هرکیدکی یتیراکفا كنيفرط هدنرم نکم و لیدعت و هلباقم راهدام

 ۰ یدلشارغوا
 شرمادا د یک ر نوا یتوک یستربا رازاب یک كند نقلایج هدو
 ۰ یدلوا سلحت سصشح رب

 تروص زونه بولوا دننسم هنرما كمرک | ادرس به ها رهلاکم و

 ۰ یدنا شماغ وا هلدایم را هماننصخر هد هيم" ر

 فرط هدهسا شک یرهماننصخر كرابدنفا صخ رم هدانا و هحرک ا و

 هم رک | رادرس هروک اک | قرهنلوا لیدب و ریغت هخاصم ساسا ندنوامه

 ۰ یدیا شاردنوک هینس تایلعت
 نامرکفاو ردن ونتوخ هدریدقت ینیدنلوا دودح مطقندنربن ترس هکه لبوش

 هلبس و وب و قلاق ندنفرط هیسور ید یراهعلق لیععما و یلک ربارب هلی را هعلق
 كیدج هیلعتلود هسا و بواکمزال قالوا كلام هن رازغا هنوط ول هبسور هلا

 هیس ور هلبا هسنارف یلاعباب هدلاح یغیدلوا طرشرب رغآ یلمحتو لوبقو رضم
 لیصح یکی کرک هن راقدل وا هدقعالرضاح هب ه راحت هنهیلع یرکیدکی كن راتلوډ

 طرش هرزوا كعا هدافتسا ندنو ینبم هنغیدلوا شللا تامولعمو فوقو

 هرزوا قلاق هدهیلعتلود یرلاضقو هعلق لیععما و یلک قرهنلوا رببغت روک ذم

 هزکد ندنسهطقن رب قرهلوا لصاف کلاغ نیفرط یرادقمرب كنم رهن تورپ

 رادرس یسفلبق داتا ساسا هدلاصم كنس وا نیعت دودح طخ رب ردق
 ۰ یدا شلروب نامرف همرکا

 هد سا شغل وا هلدابم ر همانتصخر هد لوس سکيا نوا كلذ لع هاش

 یربصخ رم هیسور بویمهلیشپربک هبهرک اذم ندنعیدلوا شعثک د ساسا
 ۰ ریدردسک یزوس هرزوا كعءا ناذیتسا ندنادناموف شاپ

 قرفلوا هلسمر مهم تب هجول هیسور قلوا كالام هن رازغا كنب رهن هوطو
 كنهدعقلا یذندنفیدلوا رتاتموربغمیشان ندنسفل وا لید هلهحولوا كساسا

 سلاح نانلوا دقع قرهلوا هعفد یجج نوا ینوک یستریا رازاب جتا نوا

 + هد هلاکت $



 یرازوس كنفرط هد و و یدلتسوک رارصا هدنساشا كندشاس دودخ ۳
 ناسا ندمرک 1 رادرمس تیابن و یدلشالک | اا لک 9 ۲
 ۰ یدلربو ماتخ ه هثحابم هرزوا قلا ||

 هدسلخ یحدرد ناشلوآ دنع وک یسترا رازاب یک کس نوا 0 ۲

 ین یتازابتا عیسوت و دیدعت كنيتکلم هب ندنفرط یرلصخ رم هیسور
 یسادرف یدلو عوقو رهشحابم یخ راد کوب و یدلنوق هنادیم

 ندو هقشب ندقدنلوا رارکت راع و هن هدسلح نانلوا دقع ینوک یلاص

 یدنک أت كندنس زکس نالوا یتدم كن رلکب نتکلم هرزواینیدنل وا دقعمدقا

 یسهلئسم یماغلوا لوبف ید یرلافعتسا كراکب مدقا ندنساضقنا كتدم هلا

 بوی هلند یشرب هنراماغل وا لزع مدقا ندهنس زکس كرلكب هدقدنلوا نایمرد

 دیسور بولندرولوا لصن قماملوا لوبتد هدنعوفو یرافعتسا رذعلاما
 هلفغ وا نایمرد یسهرطاخ كلدا روبح هافعتسا د ندنفرط یراصخ رم

 هیسور كلذک ۰ ردسشلتا نایرج رهثحابم قوچ كب هنرزوا نو
 سانحا یرلکحهر و هب هیلعلود یونس كنسالاها ناتکلم یزصق ر 7

 دن رلکدنسدا قرهلوا تسدرس یتکلم تالوصحم قجهلاق هلضف ندرناخذ

 هدهیلعتلود كلام هسا تقولوا ۰ ربیدلبا دارا ییرالوا نوذآم هغماص

 نیبج قرع و نیعدک تعارز باا یدا یراح هراصحا لوصا

 هلا تاسف یراکدلید هش راک د لید را یراکدروتک هلوصح هلا

 . نابق كلوبناتسا و هرابج هعیابم هلبا تاسف نیعم هکلب ۰ یدرازامهناص

 هریخذ هلزأبف یره د ریمککا  یدیا ررولو) روبح هغماص هنیراحت
 جدو یدرراتاص هللا تأف نانلوا نیبعت ندتموکح تناح یککا تولا

 ر شفلوا رابتخا نوا قلثاص كک هلا تأبف زوج وا هدلوبناتسا در

 یشرپ زسلوب كب یلوصا دحاو د مومل ىلع هچرکا و  یدیا تیفیک
 بجاو یساضلا و عفر ندر ره هکلب لکد ندنیتکلع زکلای كنوب بولوا

 یتیدلوا بلاح یتیروم و تور هبرم هن یتیسبرس كناطعا و ذخا و
 بولوا هبعرح" تدا ر تقولوا هبراصحا لوصا و هدهسیا ندناهما و
 نیما اتش ر یر هژوک دارا هل ونات سا یناغلا فک
 لکشم هجه بلعلود تقاوم هنفیلکت و كنول هیسور رینمکح ولو ا
 دود ندنبس هلا روما تایدلملود هدام و ریذنفا صخره هاسسلوا
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 | واک نادغب هن قرهلاق هدفرطور یسهعطقرب كنادغنهدرب دقت

 ۱ ااا ىد وا تفت ۲۶ ندلفرط م رک | رادرس ةلاهج

 هنناجكنول هيسور تروصو ندنفجهلاق هدنفرط واهیسور یمهچراد كوب

 هدنلو تورمو تحامم ع ونرب ینو یراصخ م هیسو ر نکل یدیا تنم
 رایدلنا لوبف هر ندرب هرزوا كم تسوک ندنلمق تقفاومو ه.دعاسمرب

 ترسیراصخ رم ه.سور هدهلاکم سلع نالوا دمع ینوک هعج یادرف

 ادتا هد هسیالکد قفاوم هن راکفا كفوزوت وق یلوا لصاف دح كت رب

 قمالوا شما بیعصت ییدخاصممها ما ندنفیدلوا شمتیچ هنادیم هلئسو
 هے داخ یو هلارل زو س کد یدلیا تقفاوم اکو زس هراح نوحا

 دودح عطق ندن زاغ و سا یلارضح هدهنوط لباقم اکو و رایدتاص یلتاط

 یتفیدلوا ل ومأم یسقل وا تقفاوم ندنفرط رایدنقا صح رم ید هنس وا

 یسلوا لصاف دح كنزافو یلک هسیا ندفرط ور ۰ رایدتا نایمرد

 كنهنوط انا هدنسدصلن كنهرثک تاثحابم ندا نایرج هلغفلوا نابیمرد

 || كنیزاغوب هنس عقاو هدنسهتروا كزاغو یکیا هرزوا قلوا دودح یسیدنق

  كصالف طقف یدلوا لصاح ارآ قافتا هدنصوصخ یسلوا لصاف دح

 هب ول هبسور كنهطا ریغص رب نالاق هدننلا وص هداتش مایا و نانلو هدنسوشراق

 ید ندفرط ورب :هلفهل وا فیلکت هنارصم ندنفرط فوزوفوق یسمل وا كر

 ۰ یدلتسوک تقفاوم

 ٠ | یتیم هنغیدملوا لباق هلاکم هدرداج بودا تدورب تسک رااوه هدانا و

 ۳ نوا اکا وزا هدنسدبصق کوکر نوا هلاکم ندنفرط ول هبیسوز
 ۰ |ا رازاب یصند نوا كلاوش قرلوا هعفد یصجوا هداروا هلغفلق صیصخت

 ۳ ` قجەنلوا در ندنفرط ول هیسو ر هدهلاکم سل نالوا دقع 9

 ۳ هبسور هدعب ۰ یدنلوا هرک اذم هیدازوا نوزوا یعلست تشک ةف

 ۱ ١ عيسولو دی دل كنادغب و قالفا غل ناف ندنفرط یرلصخ م

 ۱ هناشاطن رب هدنفخ یاضتا كد راکت نکل و فلکت یصوصخ یازاشا
 1 تازاسما قرەنلوا ضازتعا هنزوس عیسوت ندفرطورپ یدنلقنایمرد یسلپاب

 هن ۰ یدنلوا ناس یعحهمهنلوا ل وبه یشر هعشب ندنساشا كن هم دق

 كن رارکسع نیف رط هدندناح یلوطانا ندنفرط یراصخ رم هیسور هدسلحو

 ۱ ید ندفرط ور یدلدا نارد ېس وا دودح مطق ندلح یرلقدنل ون
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 فلت ی راناویح كن هیمالسا رک اسع ی هدفرط لوا هلا لوزن ناراب و
 هد هسیاراشثود فیعض قر هلوا فده هتفشمو بعت ع اونا ی راودنکو

 ههداعلا قوف تاکرح ضعب هلبا تیسو ام بویم هروط كت هرزوا لاحو |
 یدا لک د دعب ند هظحالم یزاعا یدصت

 هجور ندنعیدلوا لوغشم هلا ریظع تاکرادت وشراق هن ویلیات هسنا ول هیسور

 قوتح بانک ینیریعضل نام بولوا هدنلما هطاصمدقع لب هیلعتل دا

 لئاوا قر هروا مد ندنرثګ تجرم ههب رکسع دارفاو تیاعر هب هب رشپ
 اسور راسو اشاب ردنلقو اشاب نیدلالالج هداز رابج هدلوا ن وناک

 نم رارفاسم كد هیهلک رخ ندلوبناتساو ندغروبس زیپ ربارب هلب رارکسع

 ی هدنفرط قج ورو یدردشلرب هنب راب وک قالفا یس هل-ج ويد رلذوسلوا

 هلبانوبامه یو درا ځد مرکآ رادرس یدروگ هنس هقب قالفا یني رارکسع
 هدنرا هنایم راصخ رم a یدروب تدوع هب ي هرزوا قل وا نیشن اتشم

 هت امل اکم ندا ناب رج

 تال اکم نالوا عقاو هدنرلهبصق شرکب و یکوکر ب ٭
 زویکیا كي وبشارایدنفا صخ مم نانلوا مازعا هن اج یکوکرب الاب هجو رب

 هدنس هب و ینوکهبنشحب ی رد نوا كنلاوش یسەنس قلا ترک

 قرهلوا هعفدیحرب هلب راصخ ره هیسورهدرداج نانل وا هئين ندنفرط ول هبسور
 اداقعا هنس هدارا كمرکا رادرس درحو رلیدتبا هلاک سل دقع هلبا عاقجا
 یهطاصم داوم ردق هشدو رو كرا هماننصخر كر هل شد رک ههرک اذم

 رلیدرب و رارق هرزوا كما هب وستو لیدعت هعفدلوا و هرک اذم

 هلیارادتا هننیبعت لدودح یکه دننهج یبا مور ادشا یراصخم هب دور

 قالفا هرزوا قلاق هدننلود هیسور هلماف یسیضارا نادغب و ایاراسب

 رضح هدهنوط هلا دودح نالوا ربتعم ورتدهنوا هدنن یراشلابا نادغب و

 ی ولطم كنا دناموف شاب یملوا لصاف دح هد نتلود یزاغو ساسلا

 هیسور ندنفرط مرک | رادرس هح دقم هک وبلاح ۰ رلیدلپ وس ییفیدلوا
 قلوا ساسا هب هحاصم هد هرات ندا ناب رج هلا فوزوت وق ینادناموف شاب

 ندروکذم رهن ریدنفا صخر ییبم هنغیدلوا شلتید یرهن تربس هرزوا

 كنورول هبسور هلک نایب ایعطق ینکجهلک مزال قوا دودح عطق
 یغیدنلوا دودح مسطق ندنرهن تریس ۰ رلیدلیا قیلعت هبادرف ینس هرک اذه
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 | هترافم یدنفا دیج یسیدنقا یرچکیو یدنفا لس هداز یتفم یسیضاق
 ندلک نوبامه هما تتصخر هن راودنک زونهو یدلردنوک هشناح کوکی

 هننس هرک اذم كن هلاصم داوم هنن رزوا یساسا قلوا دودح نگرهت تربس

 ۰ یدلر و تصخر ندیمرک | راد رس فرط

 | روهشم ندنآربم ريم هک هل وش ۰ یدک هروهظ هب ضر هداشاو هتشیا

 ۱ تانک برو مداصا رک اع نالا دیک قالفا اشاب دم لزل
 هدارو زب رلشادلو هب ) كردبا عیجشلو قی وشن هبازغو دامج ین راشادلوب

 ساو كنفتو بوط يهدزلاو رداق هب عضو برح هدایز ندسکینوا
 هرک رب زرارا و_لتفابق ناولو راتکی هم“ ردنقم هفعاللوق ی هراس "

 هن رزوا ادعا نالوا زا ندزب هدنموشراقوش هدب ومو زوک هللا تریسغ

 بوراب وق ندنرب یرانا هدهلجرب یلاعت هللانوعب كسلیا موج ندروغوا رب
 یکیا بو یمهروط ید نعشد یکه دفرط وشراق تقولوا زردبا رامرات
 نیهاش هلا قازوط نالسرا روسلیحا یطالتخا قد رط نمود را

 قفلوا افصا تحصن هدهسبا شم روکح هد ( زاسلتوط هلا هحابف

 شور یرلکجهدبا موحش دن رزواودنک كنهورک یرکسع نوسروط هل وش
 دن هرانا قترا كح مات ساب هنسودنک هلغلوا نابتسم ندنراتکر حو لاح

 راتکی ییادف ردق شّب ندنس هنوعو هعنودنک نامه بو زاو ندنهصلو
 هدنلخاس هنوط كن ول هیسور هجک ر ككردبا هلواقمو هرواشم هجول رک ها

 یراول هیسور یک هدنجما بوصاپ هلفغلا یلع یی رب ندنرلهب ود نالوا طوب رم
 رارف هنفرط قجهور روک هلاچ بوسک یرام الاب هرکص ندکدتا مادعا

 ق وارادربخ یراه ودراس كنول هیسور ندامظع ٌةقارطو هدنرکدشا

 ۱۱ ۵[ و ا توشوا قارار تاوده را كن ۵ ود لوا
 روک + قیصقیصو بودا هعفادم هلا كنفتو بوط رایادف لوا هد هسيا

 رایدش ان اب هنلحاس تصور قرلوا ح ورح یسیکیارب زکل ای ب وکچ
 رکف بجوم راول هبسو ر یراهشدب نامرهق روطو كشیادف ردق شخ
 رک اسع راس نالوا كنتلد بولاق هدنسبح زوک ارب ز یدلوا یرهشیدناو

 یرا مولواو بوناصوا ند اح یک ول هربدناق یکی ج اقرب كن هبمالسا

 را هعفوبپ رغ اهد هسیا ررولوا كجهدبا تکرح هناراکادف هلب وب هدب ولوا
 فرو لولح اتش سوم هچرک او ۰ یدلشالکآ یراکج هلی هديا ثادحا

 ۴# ناراب و #
1 
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 ۰ یدلو لوصو
 هدا ن رشت لالخ جد یار رج نالوار راد هب هعفوو كفو ز وئوف

 یکیدتسبا ی هیلعتلودقترا یردناسکلا روطاربعا قحا وا لصا و هغروبسرب

 لیهست هیفام عمو شلوا نون هداعلا قوف هلیدیما كل دیار وبح هب هحاصمیک
 شمک زا و ندنغوج كنسهشاس فلاکت نوح ا نوصم عل رستو ۳

 یتیدل وا بصنم هزک د كنب رهن شافندنتهج یلوطاناول هیسور e هل وش + ىدا

 ندنادغب هدنتهج یلیا مورو یس دا كرت هنسودنک كن ه-عطق لوک رب هدر

 هرزوا قلاق هدنسودنک یرادقمرب كنادغب هلیسهعطق ادارا سپ نالوا دودعم

 شورغ نوسیلم یمرکپ ند هیلعنلود فرطو یسلسک دودج ندنرهن تربس
 یسلوا لقتسم ردق هبهجردرب كناتسب رصو یسلرپ و هب رح تاشع#ت

eهنن راص وصخ ۱  Ntهام دنح هرزوا قوا هطاصم دمع هلهجو و  

 ۰ یدبا شعر و تصخر هفوزوتود ن وا یسفلوا هک راتم دقع هلا تدم

 لاوحا هدهسرا لک د قفاوم هنهاولند كن دا دطاصم هلا طارش وپ

 ندنفیدلوا روبج هکځا عج وشراق هنویلبان ینتوفراو هصساضتقا ه رضاح

 كن رخ هطحاصم داقعنا نامه و و وا رس ودنک افتکا هژلمحر دق وب

 ۰ یدیا و و هن دورو

 نکیا هدنلما هحاصم دتع هرزوا هشاس طورشو دودح د هیلعتلود

 ردف هب هجردر هدنروغوا حالصو لص هل .دسح یتلناشب ر كنو ا یودرا

 رکپ وبا الاب هجورب و شلروک تی روب هجلاع باب هنب رابتخا قلراکادف
 تروشمنمحا دقع هدنعانوق مالسالا مس بثعرد هدندورو هتداعسرد کی

 هدنتح هحاصم زاوج هلیدبق هر و رمضلا بس هدقدنلوا هلم رب وصت هلا

 ۱ ۰ یدبا شلرپ و ید یو
 رس اا ر و اا دلو مدیا اب رک یا

 ماطرب هدنسیداو زانو اجر ود زکی راتروف یرانا زکیاپ زک هسبا قج هبای#

 | ندمشلوا ظوملم یرامراقیچ هدب عرب كردیک لب ربا زاغا هلام یب لاقو لبق |
 رک اذم بودبا هکراتم دقع هلا فوزوتوق لارنج نامش مرک | رادرمن یثان

 نواه ی ودراو ید لاف |رینک كرهلب رب و رارف جد هب هحاصم طور

(7 

 یایلوا موساعم هدنداعسرد ینوک تالاوش روعشلا ةبلاس ی را 7

 هتداعسردیخد كم رکب وبا یسادرف یدلوا روتفو سی ثروم دسکر هو روما اا
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 اط  Eهلاشنا وزو ردا زارمآ |

 یمظعا مق كنودرا هحل وب وط حابصلایلع یغیدلوا شّعا ماکحا ییهاکرارق

 هرزوا كا لاخدا هربش نورد یني رل ایشاو لاوما یهورک فانصا نالوا

 یتوکیلاصو ۰ یدلوا نایامن یرتروصح مو ج ره ةتغب هلل رام" ود هشالت
 اشاب یلوادتا هلب رکسع قازاق ردقكيیکیا ولهیسور هدنرلوص یکیاتعاس
 هدکدب رو هنفرط یدتفا بلاغ هرکصندقدرجاق یا ردنا موجههن رزوا

 نآ ربخو ناتفا هلا لر یب هراسو تام نامه ید رکسع یک هدننیعم كنا
 تراغ یبا شا یرلفدلو راقازاق هل رللوا ناباتش هکمربک هننورد قحهور

 رایدلیا تردابم هب هرصاحت یت “ورو ۰

 مرک | رادرس یک هدوشراف هت شب ندقدلوا روصح ق2“ ور هلتروصو
 هدفرطلوا دوا ندنفیدلوا لکشم یلقن ه رخذو داز ندفرطور هنسودرا

 اار یهدوشرات یکی روصح یه دیا ورو یدلاق هدنمکح روصح

Xe۰ یدلوا راچود ههسوسوو مهو دەر  

 هفرطورب ڭرەلب مدقا و مهآ یتعفد كن هر اخ یهدنفرط قح* ور مرک | رادرس

 كنج و یراشاق هتحو ه الاش ردق یموزا هدهوط قحا بودا دارم كمک

 هداز رابج یی رادقمر رکسع مرک | رادرس ندنغیدملوا ی راهقاش

 رت هدشناح یوکرب هدکلرب هلااشاب ردنلق یلشعرمو اشاب نیدلالالج

 راذک 90 قه “ور هلا لاح حب وک بولا یک هبش ودك لرد

 ۰ یدلب هدأ

 تامزاولو هربخذ هن رکسع یک هدنفرط قحور هروک هب ول هیسور هدلاحو

 كن هبمالسا رک اسع نالاق هدفرطوشراق هدهسیا راوشد ما كمردشتب هراس

 ۱ یدبآ لکشم اهد نلاح

 ام وا رادرس ردا داضا هلیسو هک راتولهتسوز اوا هنيا

 رک اسع یهدنفرط یکوکر د هیجتل وا غارفا هبلاقرب شیا هلیلاسرا صوصخم
 ندفرطو هنن رک اسع هیسور یهدنفرط قحهورو ندفرط لوا هب هیمالسا
 هدلو و قر هنلوالوبق ی دندفرط ور بودا فرلکتیتساطعا هربخذ لس هلآ

 ۰ یدلباب هلواقمرپ
 ضم هنوام تاکر یکی غیدلوا ندمرک | رادرس فرط ا تیفک و

 یلهروم یشابشواچ هدنعص یلام یر م العتساو هطاصم ناذیتسا بونلوا

 ۰ یدلردنوک هنداعس ردهلا مح ید ك رکی وا

 هک یاباضقو



 سس ۳
 ید مرکا رادرس هدنساننآ یروبع رک اسع ةع ندو رکو یدل

 ۰ یدلو توق نوامه یودرا هده وشراق ګدا راذک هلمقلخ یسهراد

 یدلراو هلسح نالئد رارابنا بولوا یسهف اسم تعاس ر ه یوکرب هدعب

 مایخ بصن هلارلد هدادعا هجاومو یدلرب و ماکصسا هلیعضو راب وطو

 یداکچ ورک زارب یلهیسور هن رزوا كنو ۰ یدلزتسوک تباهم هلا تماقا
 یدل وا لوغشم هلکعرب و ماکس ا هنسودرا بوتوطعقومرب و

 یربخ یراقدروط توری هثتلا ماکس ا وشراق ی كن ودرا یکیا هل و

 هرکص ندنو یدلو لوصو هنداعسرد ینوک یصتلا یمرکی كنابش

 یدلاق بولوا رظتنم هلزوک ترد هر رخ كج هلک ندفرط لوا سک ره
 هبسورو یغیدنلا یساردف زو ند ول هپسور هلبعوقو ه راک هدمب
 كشادناموف هبسور لابجفوارب ندشاکدازکب هل لصالا قو ندنناطباض

 یودرا هكردپا رارف هدنساننا هب راج لوا هلبا لاعفنا ندنسهظیلغ تالماعم
 ی ودیا طباضر رارب هشيا ندنامولعم باعا و یکی دک هنفرط نوا

 یدلوا دراو هتداعسرد هدناضمر رخا هارو
 یدلروب تافلاو مارک ا هنسودنک یدلک جد هبلا یعوم طب اض اف اعتم

 ودبنک هرکس یآ یکیار و یدلرب و رفاسم ه یدنفا ی هرک ذن لوع و

 هنسودنکند هناهاش فرطو یدلدیا همس تیاده بولوا ناسم هلکتسا

 ملک هددص هنن ز یدلر وب ناسحا رار قاشورغ كم یکیا یونس

 ماک ساو بوروق ن راودرا یلقلوشراق نیفرط هدنسهش قالفا الاب هجو ر

 ندنرب ینیرکیدکی نکل ردیا م وجهو هلج هرکی دکي هرص هرا بورب و

 هب رح "هعدخر فو زوتوف لارج هدهرصوب هتشیا ۰ یدبا نم هریدلاق
 یره قخهاو هشیا مرکآ رادرس هکهبوش ۰ ردبشاتا سیو روصت

 یلنلد ههت هدنفرط قصهور ب و هنسهشب یک وکر هليا باحعتساو بان
 ناود هلبا یدتفا بلاغ یلاع ردص یاد و اش اب یلو هداز اشاب یلع
 یدیشلاق رکسع هدنک ار رادشمر و هد ازکب وغشارعد ین اجرت نوک
 رادقم رر یدنفا بلاغ هدنفرط تل او اشاب یلو هدنفرط تسوا كفصهورو

 قوا علطم هلاحو فوزوتوق ۰ رلیدبا تلفغ نیشن هو هلیارکسع یتنررد
 یستربارازاب یصتلا یمرکی كن اضمر هرزوا كا هدافتسا ندنغلزسدیق رانا

 یلبکید هدنفرط تسوا كفصورو باکرا رکسع رادقمرپ هراهب ود یس هک "1



 راذک هفرط ودشراق هلن وف عوج هرکص ندقدنوط ی هطا یهدنسوشراق

 اردا هبلع هنسهفرف یهداروا كنول هیسور و هراح ولتدش ر بودا

 مرک ارادرس هنیرزوا كنو ۰ یدیشلیا تیرفلخم مايخ بص هدلحمان تافلق

 قحا بولواهدنمزع كمک هنس هش کوک رب ندعیس ور هلا نو امه یودرا د

 ندو ید یسودنک بوک هر زوا كمر دتا لیلقت ینتوق یهداروكنول هیسور

 هفرطلوا یحیدتا شزسوکرب , یک كجه ه وشراقندار وا هد وقبج هنف رط

 شورغ رزو و یراوس هللا شاعم شورغ زوب مشیکیا هیرهش هرزوا كفيك
 ی رلسوساح ید ولهيسور ۰ یدلیا ثبت هن رب رګ هدا هللا شاعم

 ندنسو درا یک ہد اناج یکوکر یک یعیدلوا علطم هتاثبشتوب هلیس هطساو

 هنا مرک | رادرس ۰ یدردنوت هنفرط تاسفلف هلبا زارفا کی رادقمرپ

 یزد قیر لنآ مورا رادشز ناه الر هب تمنع یتصرفو
 را ةیچانیلهصک ییاغا لیلخ یماغا راخا هلبا بوط هعطق دنجو یرلیهلقلا د
 ۰ یدرویدا قوس ه هطا یک هدنسوشراف كغح “ور هلا یراشاق هتحو

 بوردنوک بوطو رکسمع رادشرب ههطا قهلوا فقاو کوب یل هیسور
 تعناع بوریدنا بوط چاقرپ هلحاسو بوردنود هفرط ل وا یني را 4 ودو

 لعو دلا دور وک لوک هیمالسا رک اسع هدهسبا یدشود دندف
 ٠ رايدل و وق هکنج حابصلا

 رکنا بوم یک یک :رمتسو برج نوط هکرد ن ع رات هداز یانش

 اش راد مزع و هلا لیلخ اا زاغا هد تا یدک

 یح وطو یرارا یلبا مور نکیا شمرب ولا تربحو سب هراب رکی كحدا
 یب راپ وط هعطف چ اقرب كنولهيسور كردا تعاصت و تربع زارا یراروالد

 کا ود دطا بون هدا تا یلدیسور هب رزوا:یرالطا طبضو ذشا

 . یدالشاب هکمروگ ههقب وشراق هلب راهب ود
 10 زاسو هرافحا د هبمالشنا رکاسع ی هدعصمور هدانا لوا

 تعناع یراه ود كنول هبسور هحرک | بو الشاب هکمک ه هع وضشراق

 یک اطر قرهنلوا هظفاح هلا راب وط يک هدهطا هد هيا رایدشود هن دیق

 راپ وط یک هدنرلناپ و رايد شاناب هلحاس بسانمر و رای دشالوا ههه وشراق
 عقوم هليا هببعن یی راپ وط نامه راناقیچو هغمتیچ هب هر ردا هعفادمهلبا
 هیمال سا رک اسع هدننسهش وشراق كنهنوط هلتروص و رایدالش اب هغمتوط

 < یدلاغوچ
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 یره ( اتود ) یردناسکلآ و هنلحاوس یرارم ( لوتسیو ) و ( ردوا )

 هدکتا رکسع قوس یرغوط هن اراوج ییوص یزوا نعپ ( رپ هيد ) و

 نیتلود نوتسرولود ویسوم نالوا یسچلیا زسنارف هدغروبسپ ۰ رايدنا
 لانلوه و ولتدش هدراهجرد هل كنهراح نالوا ظوحم یعوقو هدننب

 یییردناسکلا نوعا یساش كص هلا لالدتسا ندلاح شور یتفجهلوا
 یلاخ ندراطخا و ضرع ځد هن ویلیات یسارو یک یتنیدشلاح هعانقا

 ههازکلاعم هدنروهظ راغ خلد یرتلود ابزسوآ و ایسورپ ۰ یدزالوا
 یعاس لذ نوا یسالزو كعحص ندنربتجهلوا روبح هقافنا هللا نویلیان

 شروب ناش و صرح ینتریصب رصب كنو لپا نکل ۰ یدزرویدیا
 یردناسکلا ۰ یدزاعصا قالوق هنناراطخا و ماصن كنهنسک ندنغیدلوا

 هلبا نویلیا ردا رطاخ رد یر ولغم یعیدلوا شمروک امدقم هحرک |

 ندنفیدسنلو براعم هلا هیلعتلود .هداننا و و یدرقسبا كعثربک هکنج
 ایسورپ و ایرتسوا نکل یدنمربولا هنشیا قج اهد یسوبف 4 راحت رب کید

 فرطی نوح ا یرطاخ كنا و یکک ا نویب هنويلپا نوت نوت یک یرلتلود
 هلا ل زت ردق هنسهدار قماغل وا لوبق هنرلناعت هيسور یر هنفس راثلود

 وش یدم هدا لوبف یککعا لالخا ی : رام عقانم كنتلم و یناش كل ود

 ره ندنفیدلوا یوق ظوحم یعوقو هب راحت هدنراتدب هلبا نویلپات ًارظن هلاح
 تن لب هودا فرط یتنسهیراح ولنامغ نوسلوا هسرولوا

 هنس هحرراولاب طقف یدبا روبح هغمارا هراح وشراف هناکرادت ولت شهد

 ۰ یدزعا لارت د هسلط هطاصم

 كی وبشا هرزوا ییدنلوا ناب هدعسات دلج هسیا اشا دجا زال دیدج ردص

 هزاول هسور هدنسبلاب هنوط هدنسهرخ الایداج یسهنس یتلا مرکب زویکیا

 هنرزوا كتبولغم و ندنفیدلوا شلیا صال یفصمور ردبا هبلغ
 هدونازاق هعقو رب هلغلوا عنام یمظعت و رک كنن ردناسکل ! هب هخاصم بلط
 شاب هبسور هدقالفا ًابفاعتم یدرزتسیا كما هلاصم دقع هدنیبلاغ تروص

 نوا ولهیسور هبلغ ر يغيدنازاق كفوزووق لارنسج نالوا یادناموف
 ۰ ردشلوا هب وق "هلیسو ص بلط

 كم لیعاعا یزوریس روهشم هدنرخاوا كنبجر هموقرم ٌهنس هکهبوش
 كندو هلرا مما رکسع رادقمر بوراو هنراوج نیدو هلبا هبلک رک اسع
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 طرش را هرادا و طبض ندافرط لوا هن هيږا شلک هئلوا هرادا و طبض
 یرافدنلو هدنک ارب یالاها یرناصف قحدادغب و سان وک هدهسیا شلدا

 هرزوآ یلاح شیا ندنرافدمهنلوا ناکسا هدنونالپوط یتبم هنابسا ضعب هدلاح

 هنفرصت*هضبف الماك یتتلایا سیلفت هسیا ول هیسور یدیشلاق یسنم و ورم

 ید هنیراتکلم شاب قیجا ینعب هنیسهعطق لیروک و لیرکم هرکص ندقدلا
 شوت ود هنلما قلا هریضست هجو ناتج را نوت لصاطاو شید زوک
 هلکسلا رپ , هنسودنک ندنفر ط هدنس هنس ۱۲۱۹ تح ید

 هلکسیا 2 جد هیلعتلود رومکح كتفولوا بودا فیلکت نسل سوک

 لیرکمو لیروک ولهیسور هدنساننا هراح و و یدلوا روبح هنصیصحت
 شاب قیچا هرزوا یغیدنلوا نایب هدعسات دلج هدهسیدتا السا یتیرتکلع

 هنشاب یرابجرک قوچ ر و درسا رارف هبهضسخا ناخ نامولاس یناخ
 هدکعا تک رح هلع ول هنسور هدکلر هلا هاا اا رک اسع ؛لرهریدکر

 كنولهبسور هلا هیلعتلود هدنتهج یلوطانا ًارظن هلاوحا وش ۰ ردشو

 هیلعتلود دحشاک هنتهج یلیا مور ۰ یدیا نیابم كب هرکیدکی یلامآ و راکفا
 هديا مادتسا هدنراشبا یراوس فیفخ هروک هناا ییرارانا قاحو

 ج وا و ندنفیدلوا یتادناع یلک ههنزخ كنادغب و قالفا و ندنکیدلک

 یک یراترضح یلدع ناخ دو ناطاس یرت هبولهیسور ندرب كتکلم
 ك كب هروک ههاشداب روبغ و ناوحو رب شا سولح اف تن زونه

 هدنرېن هنوط راول هبسور هلا r هغ شپ ندقدل وا ت فک رب ج وک

 قالفا ےدق زا لرلولبرص و یدیا مضم كب هج هیلعتلود یک

 الصا ندنسایاعر راس كنیلیا مور تویلوا یرازابتما یک یسیلاها نادغب و

 نایصع هلیکیرحت كنول هیسور هدنسائا هب راحت و هدلاح یغیدلوا یراقرف
 قرهلوا لاثم ءوس ر دصلیا مور قعاط ییلالقتسا رانا ندنرفدلوا شا

 یه هنلوا هحاصم دقع الذ ىلع ءان ۰ یدا تیقیک ر و ك

 1 ۰ یدیا فقوتم هنسلوا رهظم ه هباک ةبلع كننرب ندنیفرط

 1 نویلپا یروطاریعا كرازسنارف هرزوا یغیدنلوا نایب هدعسات دلج هکوبلاح
 نددمولعم لئاسم _هدنس یردناسکل | يروطاريعا هبسور هلا هت رابات ون

 نفرط ردا تدش بسک هنوک ندنوک تدورب ندا ثدحت ییالوط

 یراح هدناتسهل نویلبا بولوا لوغشم هلا هبرح تاکادت یلفلوشراق

 دڳ رد وا

 ۰ ی و
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 ۱۲۲۳۲۰ هم عیاقو هيف

 A راح نالوا دامو یراح ورن دندم یییح هد ولهبیسور لا هلعتلود

 یلاطم كن ول دمس ور هدلاح یمددل وا ریظع تا راسخ بح وم و لوح نیفرط

 هحاصم هدفرطرب یتبم هنفیدلوا رغا هرم قج هيم هنلوا لوبق هجهیلعتلود ||
 ۰ یدروبههل روک یدادعتسا ||

 ندهبانا هليا دودح مطف ندنرهن شاف هدننهجیلوطانا ول هي سور هکه لب وش

 هدننهج لیا مورو كنکلاع یرڪو هزاباو سکر ج نوت ردق هلاعمک |

 كنب راتکلع نادغب و قالفا ربارب هلیسهعدف ایاراسب رونلوا ریبعت قاحو ۱
 هنا هلمتود بودا امداو بلط یتلالفتسا كزولپرصو یک ر هر
 كنول هيمور قرهنلو هدنلما هحاصم دقع ن یکتا عياض ر ج

 ۰ یدرویقسنا هل كعا ثح عوضوم یسهفنع فیلاکتو

 سبانوک یتح بولوا دودسعم ندهیلعتلود عب لصالایف رابجرک هکنوج

 فرط هد راما هلکتا لوبق یالسا امدقم یسیلاها یراضف قحدادقل و

 یسهنس ( ۱۱۸۲ ) نکرولک هنلوا هرادا هلبیص طباضو اح ندد

 نایصع رلیجرک هلغلوا عبات هب ولهیسور ناخ یلکرا یناخ سیلفت هدنرفس

 ۰ ىدا رلشعا طبض ییراضف قجدادغب و سباتوک هلسرقنرپ كردبا
 ندفرط هل مدقزا ناتسچرک هدنسهدهاعم هجرانیقنانلوادقع رخ وم هجرکاو

 ر 7
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 لا كناو هتلبح و ادا هلا صالخاو قدص ناتا ارح یانو چن هبحا و

 بحاو یاعد هرکصندقدنلوا ادها دیفاو تایل سلو تاولص هناعاو

 هکر ونلبق هراز و ناب زروب ز هلهجو و یراب رهش ترمضح یادالا

 e میدلوا روا هنفل ات هرزو ا یرار احداد قمعا اب نم

 ۰ ۰ رشلو هح روا یدلح

 هلا تلود 9 1 ول یر اخ زم فا 23۷ ناب ی

RYراکفا فرص هنک ور , كفراعمو مولع نالوا هلا “هل سو  

 هک ولم وا ىلع سانلا ید یراناشننفادص ناک دن ندنعیدل وا هدعه

 TERE هن را هن اکو لم هه لح تانانعو فاطلارح ها یر درگ دبع و

 هک درب ولا تصرفربارب هلا ما ود هنب رایهالا لظ بانج یاب ریییاعدهلتهج غیدلوا

 هدانناوب یاب ندعلوا صاصتخاو تددوبسع هبجوو صرلخا فک هضد رف

 * يه مانب ها رای را رم
 ۰ دیتا كعسا ةمرح ۰ دیریام هيلع منا و ٠ دیدلا رمعلاب هعتم ملا

 . ۶ دلج و

 ۰ ردشک هدیادوجو تابثا هللا دوهح لذ هراثآ زاربا هدلو وا هکسادوم

 | كلا مادقا هروما قج هلوا هلبس و هلیصحت یی ریهانبتفالخ نوامه یاضر

 ۱ نوامس ماو ماعا یدلح ین وا كع را هد هملاخ مایا نانلوا سالتخا

۱۳ 



 ۱۲۲۷ هنس علاقو ا

 ۱۳۳۱ هنس عقد لا



۳ 

 دن

 قاروا روص نانلوا لذت هرشاع دلج ۸

  یسهمان هحاصم رو ۳۳۸

 یمرک ۱ رادرس ها نالیزاب هیاشاب ىلع یینلدهش ۸

 ا كنسیلاو صم ۰

 یسهصالخ كنهلاسر نانلا هلق ندنفرط فاوم مان تار ۱

 هان هلواقم نالببای هدنس یلاریما رلکنا هلیسیکب رلکب ریازج ۸

 همان هلواقم هدنندب یلاربما كنمق هلیسیکب رلکب ریازج ۸

 رطس هو اطخ باوص

 ۱ ۱۳۹ هیصو هيحون

7۳ 

O. 
1 



۳۰ 

۹ 

NY 

۳.۸ 

۳۱ 

۲ 

4 
1 

۳۱۷ 

۳۱۸ 
۳۹ 
۳۲۰ 
۲۳۱ | 
۳۲ 
۳۳۳ 

۳۲۹ 
TIN 

۳۳۸ 
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 4 و

 لادتما نانلوا ارحا هدن راستا یرلدلود هفراع اد و هروناهو

 رارف نالیرپ و هدندح هیلود تاف رشت

 هبلخاد عیاقو

 یالتحا یرهکی

 قضم كندنفا نداعلانز

 یلاوحا صعد كن دنفا تلاح + ۰ یرادص كناشا فور

 ۰ ییازاحم كن رومأم صعد و ۰ ییافو كناغع ناطلت هدازهش

 یعاسب هرع و

 رو نم ا اد روت
 تازاح نانل وا ارجا هدنقح
 یمهعفو یس هعلف هطا

 ۱۲۳۱ هنس عیاقو

 ناتسب رص علاقو

 یبدأت كنانسعمم صعد هد را هرمٌیط

 ی رح اه ناکسا

 یادعا كن رلنابعا هفوتندو دارغ زار

 ره كنسلاو ماشو ۰ یعیدل وا تلم لتدنما هدنسهداح ساب

 ۱ ییدأت كنابمشا هددتهح ه روم

 یعیدنلوا توعد هتداعسرد كن رظان هعارد

 ۱ یلالتخاكنتلابا ردلج و ۰ ییدأتكن هبلغتم کهدنلخاد ینلابانوزپ رط

 لوبناتسا عباتو

 للاوحا كن راقاح وا برخ

 هن سهم عیاقو
۳ 



۱۷۲ 

۱۷۵ 

۱۷۹ 

۱۸۹ 

۱۹۰ 

۱۹۲ 

۱۹۳ 

۱۹9 

۱۹۹ 

۱۹۷ 

۱۹۸ 

۰۲ 

۳ 

 هو

 كس وماق هجرتو ۰ ییرومآم هتماقا هدنکلتفج كیارکعلح ویمادعا

 هیلک تاهیجوت ضعب و ۰ یعبط
 یفن كنب رایضعب ندحاشمو یلاوم

 یلدبت كن رترومآم تالیجکلکبو تسایر
 ناطلس هدازهشو ۰ یب رخ كن هملف مورو ییدأت كنايتشا ضمب

 ناطاس هدازهشو ۰ لوز هاب رد كنهدوحخو ۰ یتدالو ؛لدجا

 یدالو لدم

 یفكناشاب ییعو یتیرومأم هن رزوا یلغوا یلهکت كناشاب نادورف

 یکلیلاو هرتسلس كناشاب یدشرو ۰ یرازو كندنفا دیحو و

 یلیدبت كن رکسهیضاق یلوطانا و

 ناتسب رص میاقو ضعب و ۰ هبرع

 زاج و رصع عباقوو ۰ یناعوقو دادغب و سنوتو رازج

 ۱۳۲۳۶ هس عیاقو

 ییافدناو روهظ لالتخا هدرصم

 هبح راخ علاقو

 یتارک اذم روصو یداشک كنس هرغذوف هناب و

 یاکرادت كن هقفتم لودویدادتما كن را هثحابمات وسفاس و اواشرا و

 یرلیفخ قافا كنرتلود اب رتسواو هزیلکنا

 یارک اذم هیلود تاشیشت

 یی وخ كنت راحت یحز

 یدودح نیعذ كنلود كناف

 ادار اینا كود هقراگاد

 اف نیا رز هد )4 اعراس واواشزاو
 یدیعتو نهن رزوا یی ولغم هدعبو یتدوع ه هساارف كنهن رانا وب

 مک اود لاک ادم كارفور

 ایسورپ و ۰ یمه وست روص كنراهلثسم ایوسقاسو اي واشراو



 اب وروا عیاقو

 یترازو كکب نطصمو نشک كنلوک 4 راقصو یرلمادعا

۳ E علاقو 

 هلا کراس دوع هاهنا یراتلود ایسورب و هس ور هلا نویلبا

 یقیدنلوا رادتا ه هلاکء
 یکیدلیابرح نالعا هب هسا رف ځد كن ولا رتس وا هل يخف تان هل اکم ساع

 ی رلکد لکح هند ودح هساارف قرهل وا تولغم هدایناتسآ زرسنارف

 یعیدنل وا رادتا هبه را هدنناب هعفتم لود لا نوم را

 یا ولغم كن راودرا زسنارف

 احا ه هعفتم لود كل ود هراب وات و ۰ یساغلا كنغالارق هملافتس و

 یرللاح یهداینایساو هدایلاتا ككرازسنارف
 یمابق كنسیلاها كنلفو یتلاخد هب هتفتم لود كناروم یلارق یلوا

 ۱۲۲۹ هنس عیاقو

 یرللوخد 4 هساارف كن راودرا هقفتم لود

 ساسا نانلوا عضو هب هحاصم ندنفرط هفتم لود

 یرلفافتا ددحن كن هقفتم لود

 یرلکدلیا طبض یتسهدلب ودرو لر ریلکنا

 كن هروطاربءا ویرلکدبرو هنرزوا سراب كن راودرا هععتم لود
 ۱ یرارف ندسراب

 یلوخد هسراب كن راودرا هقفتم لود

 را ا ا يا ها او ياما کری
 ۱ یفیدلوا یلارق هسنارف
 هیلخاد علاقو

 رزعو یفن كناشاب ماتمعاقو ۰ یتدوع هداعسرد كنوامشیودرا

 یافو كنبدنفا یتایحو ۰ یعوقو تاهیجوت ضعب و یتافو كناشاب
 كنب رابضعب ندنراهتسوا یرکیو یھ كنسادک لوقو ۰ هبیرغ

 سس
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۱۹۹ 

۱۷ 
۱۳۰ 
۱۳۲ 
۱۳۰ 
۱۳۵ 
۱۳۹ 

۱۳۷ 

۱۳۷ 

۱۳4 

۱۳۹ 

۳۰ 

۳-۰ 
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 یرلتاف و كنهداز مداخ هلا یلغوا ناک هرف

 رادتا هناکرادت هدنتحناتسب رصو یتدوع ه هنردا كنوبامهیودرا
 یعیدنل وا

 قارع علاقو صعب

 نوعاط روهظ
 نات سد عو رصم عیاقو رکیدو ششادحا كنلوصا هنتنرق هدرصم

 یعیدنلوا چ كنهرونم هل دم

 ۱۳۲۸ هنس عیاق و

 یدورو هتداعسرد كنحاتفم یسهعلق هرونم هندم

 قدش كاتش

 اراد بع هدازیشو ۰ یعیدنلوا طی كي همرکم ةكم هلا هدج

 رایج هبج و۰ یقیدنل ق نیبعت یتیما ان نوجا یری را هکر و ۰ یتدالو
 یدورو كنحاتفم همرکمٌهبعکو ۰ یفیدلتآ لمت هنسهلشق
 ۰ یتدالو كناقع ناطلس هدازمشو ینددنوقوا یزاغ هدرا هبطخ

 | ۰یسهلاحا كنتاا دیعص هباشاب مبهاربایلغوالوی كناشاب یلعدجمو
 یتدوع ندنداعسردكناشاب لیععماو ۰ یتدالو كناطلس هنساو

 یمهعفو اشا فیطلو ۰ یتع زع هزاج بناح كناشاب ىلع دم

 ناریاو قارع عیاقو
 نام ی و لا وا
 تایفو ضعب
 یلاح هجرت كندنفا اطع هداز قحالم

 یتافو كندنفا ایحا یب وتکم

 یتافو كندنفا دوعسلاوا یمدق
 یتیرومآم هیفخ "ربا كن دنفا تلاح و ینافو كن دنفاعهار |یییمارهش
 ی عیاقو

 یرلمادعا كرلاشاب ننهاشو مارو كناما نیما یل وتصاتب

 یرازو كکب رکب واو یتاف و كعب لیععا یزوریس
 یافو كناشاب س ردا

 كاا دم راض , اشا تو یز ودو كنلغوا قيل
 ج س وس
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 یگ زع هایالا و یاحان تاثششت صع كن ويلان

 یراکدلیا زواحت ینیرهن نی كنراودرا زسنارف

 ی ابتر كنهیسور

 رولا
 یراقافتا كنراتلود هراکناو همس ور

 یمه راح قسال وجا

 یو راع ه وئس وه

 یارتحا لرهشو یلوخد هنب رهش هوتسوم كنویلپان
 یعحر ندهوتسوم كن ویلبان

 ىس ەعقو از ا

 یلیاغ هب هس ور كنولایسورپ

 هءلخاد عیاقو

 ییعشم كندتفا هلادبع هداز یرد هامازع كنندنفا یصولخ رع

 ندا كنالع صمد و

 ی)لنافو دارم هدایت هلا درب هدازېش

 1 نداشاب یلویلغوا و یرا وطا ضعب كناشاب یلع ییناد هم
 یرلاکٌمْشا

 یغلماقمعاق كناشاب یدشرو یترادص كناشاب دیشروخ

 لاح هجر هلتافو كناشا تزعو ۰ یتدوع كناشاب نادوبق

 یتافو كن واقرمش حشو

 تاهیح و

 یرلازج بیترت كنبرایضعب ند هل و هباغتم
 لا ذخر هانافو كنءداز یاش

 یادعا كنناجرت نوام ناود

 یکيدلسک هکس هلیمان هداهج



 دو.

"۷ 

۱ 

or 

o0 

۲ % 

 چ رشاع دلج تسرپف #

 ۱۲۲۲۲ هس عباقو دیش

 یر هبرفس تاکرادت هنهیلع یرکیدکی كنرلتلود هسنارفو هیسور
Sgrیروبع هنسهش قالفا كن هبمالسا  

 را هب راحت نالو عوقو هدنسهقب قالفا

 ۱ یازبا كن هممالسا نکنی هدنف رط یھ ور

 هش رزوا ییبعر هب هطحاس» هلا فقع ییفیلاکت كنول هيس ور

 یددالوا هکر اتم

 هب رغ

 هلا لج دن
 یعاطقنا كن هلاکم

 ۱۳۲۲۷ هنس علاق و

 یس رفس تاکرادن ك هنلعتل ود

 تر وهم سلح دعع

 ییدلر و رارف هبه را دا

 یش عباقو
 یی رفظم كن هیمالسا رک اسع هدف رط هنانا

 یعیدنل وا هطاصم دنع هد ناي ول همسس ور هلا هہلعتل ود

 ی هلدابم تشک زل همانه دصت

 تاعلاطم ضع ا هب ار ا

 هوعس وم روهذم نالک هروهظ هدننب یرلتل ود هس ورو هسلارف

 یس میاتنو یسیدابم ةکلذف كنسهب راحت

 ییام هب هیس ور كن ولح وسا

 یم زع هنس ود راو قافنا هلا ح وسا كن روطا ربما هيس ور

 نک ا کک
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